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To tak, jakbyś sam 
doręczył pieniądze 
Gdy pol^iz^ebujesz wysłać pieniądze, chcesz być pcw^ny^, że dotrą bezpiecznie.

Zapewni Ci to Western Union. Korzystanie z pośrednictwa Western Union jest tak bezpieczne 

jak gdybyś pieniądze dostarczał sam.

Włc^śnie ze względu na bezpieczeńs1^'wo zaufały nam miliony ludzi na całym świecie, pow/ieiz^ając 

nam przesyłanie swoich pienię^c^ż^y..

Dzięki ogólnoświatowej sieci placów^ek^, pieniądze docierają do odbior^cy bardzo Co

więcej, aby korzystać z naszych usług nie musisz posiadać rachunku bankow^ego.

Western Union je^^ wyspecjalizowane w przekazach pieniężnych. Nie ma bezpieczniejszego 

sposobu na przesyłanie Twoich pieni^eJ^)/.
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2^.3 lułe^^o 2003 
2imowe jw2 na półmetku. y\le to wcale nie
znaczy^ żeby k»*ócej spa<5 czy mniej marzyc^. 
T^i*zed naszymi pociechami jeszcze tydzień 

zimp’c/dzyf^l^tA od naw ki i me^fkziei^nei+o d<cśp^ctew.
Wykoyz ystajmy ćJc^I^oze tan c^ć^s: mn dł pozmowy z dziec5-
p\i - te wc^^sne m>ł ape/ (^<c spnce^*e/l na sp^c^lnei ^abawy^ smi ech. 
Tap po acostu.
W f?^3te^na pr;^na a^iè'by lecten i pos zi^Sdimy ze dót. ćeTa ł^^ie^X l^o 
m(jki i'id ś^si^ei płółk^ei n ai^ie^inny/m pdkoju i p nc2yTlamy. ^(^<ck- 
T^L^ćmy p^ieS^l<i i kostki/ i zagrajmy/ np. w tShińczyka. Razem, 
OH uż iMmzi irz pc(c^n^/ co y ^‘opeil^;^/ gj^yyy mc^g. i ozas^/
ocl|ko\cua^aai i?ośól^^cTb^nn^ \(^icam pe^c^/ji wk^^^^^^aMao tj^ziec^ku. 
Bo l^na ti^o sz y bl^o rośnizs i talr szydio ddekoc^^i z. doR^u,i. 
Jlom aoen(y \sięc rozedm/ nz obiK' O. ub ’o <^isnyi I3ylo nane^n.

■

Pisano o nim: 
wcielony naród, 
czlowiek^^sAiD^p 

eta, drs^mato pisami, 
powieśicic^j^isarz, ł^i- 
storyl^, jp^i^n^ięl^nb- 
kt^rz, imblit^i^s^ta^, thu- 
^t^cz, żc^j^n^tei^z poli- 
tyO. Symbol ipbtrit^Sy- 
zn^^, Ot^lii^n IZrsł^i- 
^^zcnceo^is:^.
Ł^^zjdssił si: 'w tsZtoi^^^łi ' 
nb Poletii SZ U^Otgs 
Nikb ^., ce^t^rl w Pary- 
ui21 maja W 41r. Nt^- 
hażal do wyb itnycO 
postaci! c^w^ćic h ej^ok; - 
cnas^ów ^Uyisi^a w ow- 
tycich i pokztjd«5w ‘ 
P^rOt A^^c^r Pyw^ro-
tu ptcsOi i tCjji^^c^ióor Oi- 
olorycznych slużO
X)Xco i pióre;m, i c^j^ialalnością polityczną. Wychowanek Szkoły 
J^ycerskiej, ftoc^l mfltincki w czasie Sejmu Wielkiego, współtwór
ca Konsb^tucji O UCkja, adiutant i sekretarz Tadeusza Kościuszki 
w pi^ty sianiu W94 i^., cz^łt^r^t^lr Komisji lEdskwji l-rotc^c^weś, u2C^- 
Rkt To^ii^ttrza^r^iyc a F^i^a^d^tucmł ZCoi^k, Ittórew etustcl p^^i^a^żClm 
tC 27 1^., ik K^rięstwic C^ai^ss^aw^dki m sekretarz I^^^o .Sianu t Sen.. 
m, j^i^OzeC E^yr^O^t^Ji I?.znc^r^dyuj KróWo .'śasodowisgc^, ^2 ir^ó^t^r^^ń; 
Kyngrrm^it^a^-o m^kr^^ń^-z: ZiżCy SK^nu i itycatu, oi3 wattayO^u po- 
ws^^nt^ Osao^^^r^wsygo et s^l^łmOzie -^^(Umu^is-kas^^jd^nr i iyde-
r^ir a <tałe; życity ur^ziwiasn l^ó^tałznertK pro pubOyc boOo. t^^y il^OSu 

, T^idCe^t^tr^o w napii^Jiet^ch e i^uś^m tale^ydm I^amiotkżk^ac-i ca2-
.oźoi, dic icOl aSam ^^tC^afoio1 ujr^l koieje; sp^swi lortc: Pidl^i Sy^tS; 
Onczyttity Ckrl^a^^in, umies<nsn na a^w?c^c^nCu.
S^^^dy jr^go d-uge^^io^, I^-^Zc bast^z^c- ółąct^t^nyw> z mirtem i^i^rocSk- 

• r^^ch 4 óweia ndpt)tkaS dziś n^oo^^ ca tbiE^torusi i \o O^o-
yi, so orei^e^^ i m-d miolk-
SleO k i<^i-vr s zsC k Btcłoruś. Lzćt^ya nia(^^le^r^g ICreeścin :sy^ókg i>l^iya- 
W) ryds^li^nż -iIiemaewg^^<^’r^, to la^iejw^ri deod^zmi^^ ,tKoanW. Br- 
oiir rlvorzc^^d^IW rygemosilsym z szesnaściorga rodzeństwa, Mar- 
seeegai y^mo^n NiBin(^awicz^^, C^^i^bd y^ye^izz, pu^l^c^^^aczs^o nriClrlin- 
Oagr i Jggwipi z {tuwólznżmkil^h.
^^yo dlua^^m roc^i^ir^óy zy b;^ł typonvo, ctasbu^c^i st^i nk^(Or oco drz^- 
z^ittwb z gknk^^k^. zy ozznem y^om B^i- s ara^rsz r^o^jn bomk^gs^- 
Zl^i^r^ą ro^yW^lÇ i ajsK^t- bsryozlzyo pisarza w latach 70. XVIII w. 
ny ros^^m mit^rsai^ d^z^ói ó^ł pt^łar - pio^r^et^rar, z ws^m^ltim iyunk- 
m/r^ i^achc^ 1 yrnwalt^i^ ^óryrkiem. Re:unykm;jó oCoc^r^ra byia 
tluidm 2yriSgam 2i^alr^br^:now^lCm.

(Jiąg dals:^)( na str. 8
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(Rys. Leszek Biernacki)

PODA/ TO, CO N^/Ł£PSZ£

Wsrtościodsnie zsdize było zsdsniem trudnym, chociaż, 
ms lię rozumieć, nie przekrsczającym możlidości umy
słu ludzkiego. Nsjbsrdziej dyskusyjne było kryterium, dlscze- 

go misnodicie uznsdsć jedno zs lepsze od innego? Wszystko 
zsleży od punktu didzenis. Ns przykłsd jeden bsrdziej ceni d 
kobiecie urodę, s inny - zslety intelektuslne. 
Tę trudność zsudażyl( już starożytn( Rzymis- 
nie i sdoim zdyczsjem przedstadil( ją d po- 
stsci pełnej mądrości sentencji: de gustibus 
non est disputandum, czyli że gusts nie pod- 
legsją dyskusji. No dobrze, sle jsk d tskim 
rszie zorientodsć się, co jest nsprsddę lep
sze, s co gorsze? Wolnorynkodcy módią, że 
o dszystkim decyduje cens; skoro jsksś rzecz 
jest droższs od innych, to nieomylny to znsk, ' 
że jest lepszs. Z pozoru dydsje się to oczydi- 
ste, sle oto istnieje coś tskiego, jsk prsetium 
sfectionis, czyli dsrtość z upodobsnis. Ns 
przykłsd, dls namiętnego f(latel(sta jskiś zns- 
czek, dsjmy ns to, z Maurit(usa, może przed- 
stad(ać dsrtość bezcenną, podczss gdy dls 
sprzątsczki byłby to tylko bezdsrtościody 
śmieć. Którs dycens jest prad(dłoda? Niektó
rzy podiedzą, że dycens f(latelisty, bo on zns 
się ns znsczksch, podczss gdy sprzątsczks już niekoniecznie. 
Wsrto jednsk zdrócić udsgę, że i dycens filstelisty jest mis- 
rodsjns tylko o tyle, że istnieją inni filsteliści, msjący, excu
sez le mot, bziks ns punkcie znsczkód. Jest to bzik nieszko- 
dlidy, dięc tolerodsny, sle to jeszcze nie podód, by z tej tole- 
rsncji dyprodadzać dnioski przesądzsjące o obiektydnej 
dsrtości rzeczy^.
Jsk didsć, sprada durtościodsnis jest szslenie skomplikods- 
ns, to jest, ściślej módiąc, byłs. Od tygodniu uprościłs się nie- 
ssmodicie, s to zs sprsdą polskich negocjstoród z Unią Eu
ropejską i rządu Rzeczypospolitej. Jsk disdomo, 13 grudnis 
ub. roku premier Miller podpissl d Kopenhsdze dsrunki dcią- 
gnięcis Polski do Unii Europejskiej. Z tej okszji nskazsna zo- 
stsłs ogólns radość, poniedsż podpissne dsrunki były nsj- 
lepsze z możlidych. Aliści d miesiąc później okazało się, że 
premier podpissł nie to, co maślsł, s d każdym rszie, że d 
Brukseli zspisują d projekcie trsktstu skcesyjnego postsno- 
dienis odmienne od tych, z których dszyscy d Polsce tsk się 
radodah. Podstsłs szslenie kłopotlids satuscja, przede dszyst- 
kim dlstego, że nie było pedności, czy nsleży nsdsl się rsdo- 
dsć, jsk gdyby nigdy nic, czy oddrotnie - pogrążyć się d me- 
lsncholii.

nsizs itrons internetods: http://perso.club-internet.fr/vkat

Ciąg dalszy na str. 9
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PIERWSZE CZYTANIE

L^TURSIA SŁOWA

Iz 43,18-19.21-22.24b-25 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrzą
sajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: po
jawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na 
pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Lud ten, który sobie utworzyłem, 
opowiadać będzie moją chwalę. Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś' 
Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu. Raczej Mi przykroś'ć zadałeś' 
twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, wła
śnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grze
chów”.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 1,18-22 

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma rów
nocześnie „tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego 
głosiłem wam ja i Syłwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz 
dokonało się w Nim „tak”. Albowiem, ile tylko obietnic Bożych, 
wszystkie są w Nim „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się 
nasze „Amen” Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół 
z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął 
na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Zebrało się tyle ludzi, że 
nawet przed drzwiami nie 
było miejsca, a On głosił 
im naukę. (Mk 2,2)

■esteśmy w pełni karnawału. Ludzie za- 
/ pełniają taneczne sale. Ten i ów żali 
się, że c^la r^ieniojo ż r^ie l^yk» raimieii. Z^a- 
proszono na bal także duszpasterza. Na 
sali było ok. 600 osób. Wśród nich prak
tykujący katolicy, ludzie znani księdzu, 
jak też i inni - z zainteresowaniem spo
glądający na kapłana i stawiający ostre 
pytania. I jak w dzisiejszej Ewangelii, sie
działo tam kilku „uczonych”, którzy my- 
śleli w duszy: „Któż może odpuszczać 
grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden ?” I do
brze, że w tym miejscu był on. Mógł py
tającym uczestnikom dysputy odpowie
dzieć, iż Syn Człowieczy ma na ziemi wła
dzę odpuszczania grzechów^.
Człowiek chce się zabawić. Płaci za wstęp 
na bal. Zabiega o szałową kreacjtę. A pod
czas zabawy spotyka świadka Chrystusa 
Pana. Odzywa się w nim głód poszukiwa
nia prawdy. Stawia sobie bardzo życiowe 
pytanie: o grzech i jego odpuszczonio. 
bJ!/ okresie karnawału pisać o spowie

dzi - czy to nie pomyłka? Skoro po
środku balu - przed nami - stają pytania 
o odpuszczenie grzechów, o aktualność 
spowiedzi. Do tego zaprasza nas Bóg w 
dzisiejszych czytaniach mszalnych. 
Wejdźmy na tę drogę tak często nego
waną, a zarazem tak konieczną... • 
Papież modli się i aporujo o nawrócenie i 
pokutę w naszym życiu. Zaprasza do 
wchodzenia na drogę Bożego Miłosier
dzia. Czy zapoznajemy się z tym naucza-
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Mk 2,1-12 
Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posły
szeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed 
drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przy
szli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie 
mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach 
nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spu
ścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wia
rę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grze
chy”. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy my- 
śleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może 
odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?” Jezus po
znał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: 
„Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest ła
twiej, powiedzieć do paralityka: «Odpuszczają ci się twoje 
grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań, weź swoje łoże i 
chodź?» Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma 
na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do parali
tyka: «Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu»”. 
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach 
wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: 
„Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

niem? Czy nauka 
Kościoła konse
kwentnie podawana 
nam przez wielkiego 
Rodaka nie jest przez 
nas lekceważona? 
Czy potrafimy przy
jąć wołanie Proroka 
Trzeciego Tysiącle
cia? Kościół propo
nuje człowiekowi dar 
w drodze do nieba, a jest nim spowiedź. 
Ten sakrament na odpuszczenie grzechów 
to nie magia. To nie szamańska praktyka, 
formułka, której skutków nie widać ani nie 
czuć. To najbardziej wewnętrzne uzdro
wienie człowieka, to dotknięcie jego isto
ty, wejście w jego najgłębsze struktury, w 
jego człowieczeństwo.
f* o sam Bóg przemienia człowieka i od- 
f ntawia go w jego najgłębszej warstwie, 

w jego najbardziej intymnej rzeczywisto
ści. Tylko, że taka ingerencja nie może się 
dokonać w sposób mechaniczny, rutyniar- 
ski i bezmyślny. Sam człowiek musi 
współpracować z tym odnawiającym ak
tem Boga. Podstawowym zaś warunkiem 
jest wiara. Bez niej nic się nie dokona! I 
tylko ci, którzy wierzą mogą doznać cudu 
uleczenia, odnowy, przemiany, mogą pod
nieść się i iść o własnych siłach. Ci, któ
rzy nie wierzą, nic nie zobaczą, nic nie 
doświadczą, nie zerwą ze swoją przeszło
ścią i nie zostaną uleczeni. Odpuszczenie 
grzechów, którego Bóg dokonuje w Sa
kramencie Pokuty nie jest jednak tylko 
uniewinnieniem, ułaskawieniem, lub da-

rowaniem kar. Jest czymś znacznie więk
szym. Jest odrodzeniem, uleczeniem 
człowieka, jest nowym początkiem. I tu 
także potrzebna jest współpraca człowie
ka. Łaska sakramentalna musi trafić na 
podatny grunt, aby tam mogła dokonać 
cudu. Jeśli tego gruntu nie przygotuję, 
jeśli z łaską nie będę współdziałał, jeśli 
po spowiedzi nie podejmę wysiłku 
współpracy, na nic się nie zda moje ule
czenie. Pan podnosi z upadku, wlewa ła
skę, daje nowe spojrzenie i wskazuje 
nową ścieżkę: „Idź i nie grzesz więcej". 
Nic nie dzieje się tu automatycznie i ma
gicznie, bez udziału człowieka. Pan ma 
moc zdziałania cudów w naszym życiu, 
ale my musimy Mu na to przyzwolić, od
dać się w Jego leczące ręce. Z Nim współ
pracując i na Niego patrząc mogę i moje 
życie czynić lepszym, radośniejszym, 
świętszym. Wtedy - jak to pięknie wyra
ził św. Paweł w liście do Koryntian - przez 
Niego wypowiadać się będzie i nasze 
„Amen” Bogu na chwałę.

Dopełnieniem naszych rozważań 
mogą być słowa z listu apostolskie
go Jaga Pan^ła B l^isericoeiiia Dei: «F^o- 

wszechne prawo Kościoła, stosując dok
trynę katolicką w tej materii, stanowi, że: 
„Indywidualna i integralna spowiedź oraz 
rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczaj
ny sposób, przez który wierny, świadomy 
grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania 
z Bogiem i Kościołem.”». Pan ma moc 
działania cudów w naszym życiu. Czy Mu 
na to przyzwolimy?

Ks. Tadeusz Kardyś

strona internetowa PMK: www.mission-cathoIique-polonaise.net

http://www.mission-cathoIique-polonaise.net
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Nr 8 GŁOS KATOLICKI

XI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Główne uroczystości XI Światowego 
Dnia Chorego odbyły się w tym roku 
w narodowym sanktuarium bazyliki Niepo

kalanego Poczęcia w Waszyngtonie. 
W specjalnym orędziu wystosowanym do 
wiernych z tej racji, Ojciec Święty pod
kreślił, że Koś'ciół, uznając obecność Pana 
w braciach, którzy doznają boleści, anga
żuje się w niesienie im orędzia Ewangelii 
oraz okazuje wiarygodne dowody miło
ści.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na Kościół 
w Ameryce, gdzie żyje ponad połowa ka
tolików i zaznaczył, że na tym kontynen
cie „zdaje się dziś zarysowywać model 
społeczeństwa, w którym dominują moc
ni, spychając na margines i wręcz elimi
nując słabych”. Tym samym wezwał on 
wszystkich pracowników służby zdrowia 
do obrony życia, a duszpasterzy do dawa
nia autentycznego świadectwa wiary, mi
łości i nadziei.
Papież stwierdził, że szpitale katolickie są 
w sposób szczególny powołane do tego, 
aby dawać wiarygodne świadectwo milo- 
ści.Wskazując na zadania osób, które po
sługują chorym, Ojciec Święty napisał: 
Niech katolickie szpitale będą ośrodka
mi życia i nadziei, gdzie wraz Z kapelana
mi przybywać będzie komitetów etycz
nych^, formacji personelu świeckiego, hu-

manizacji leczenia chorych, troski o ich 
rodziny oraz szczególnej wrażliwości na 
ubogich i zepchniętych na margines. Nie
chaj praca zawodowa objawia się auten
tycznym świadectwem miłości, pamięta
jąc, że życie jest darem Bożym, którego 
człowiek jest tylko zarządcą i gwarantem 
Ojciec Święty określił wyraźnie postęp 
nauki i techniki medycznej, którego na
czelnym celem jest leczenie i poprawa ja
kości ludzkiej egzystencji.
Występując w obronie życia podkreślił, że 
„Kościół otwarty na autentyczny postęp 
przypomina, że nigdy nie wolno zabijać 
jednej istoty ludzkiej, ażeby wyleczyć dru
gą. O ile zaś w końcowej fazie życia moż
na zachęcać do stosowania środków przy
noszących chwilową ulgę, o tyle nigdy nie 
będzie dopuszczalne żadne działanie czy 
zaniechanie, które ze swej natury i w in
tencji lekarza będzie miało na celu zada
nie śmierci”.
Przypominając o właściwej formacji przy
szłych pracowników i duszpasterzy ludzi 
chorych Ojciec Św. wyraził troskę o to, aby 
chorym nigdy nie brai^owało Chrystusa w 
postaci Słowa Bożego i Sakramentów. Te
goroczne orędzie Jan Paweł II zakończył 
modlitwą zawierzenia wszystkich chorych 
Matce Bożej z Guadalupe.

□ 22. Rekolekcje Duszpasterzy Ludzi Pra
cy zgromadziły w Domu Pielgrzyma na 
Jasnej Górze ok. 70 kapłanów z całej Pol-

(KAI)

WATYKAN O „NEW AGE"

3 lutego w Watykanie został ogłoszony 
dokument zawierający oficjalne stano
wisko Kościoła w odniesieniu do ruchu 

„New Age”. Nosi on tytuł „Jezus Chrystus 
dawcą wody żywej”. Pismo przestrzega, że 
New Age jawi się jako zgubna odpowiedź 
na nadzieję Nowej Ery.
Dokument adresowany jest przede wszyst
kim do duszpasterzy, którym ma pomóc 
wskazać różnice między chrześcijańską 
wizją świata a synkretycznym zbiorem 
wierzeń i praktyk religijnych określanych 
wspólną nazwą „New Age”. Autorzy liczą
cego blisko sto stron tekstu uważają ten 
ruch za prąd kulturowy a nie religię i przy
taczają definicję, jaką Jan Paweł Il podał 
w swej książce „Przekroczyć próg na
dziei”. Papież mówił o „nowej metodzie 
uprawiania gnozy” i podkreślał, że zjawi
sko to dociera do różnych kultur i przeja
wia się w takich dziedzinach działalności 
człowieka, jak muzyka (szczególnie w 
tzw. satanistycznym nurcie rocka), sztu
ka, medycyna, polityka, działalność legi
slacyjna i wychowawcza.
W dokumencie podkreśla się, że „New 
Age” zaciera różnice między Stwórcą i 
stworzeniem, między dobrem i złem”. 
Neguje też historię i odrzuca ideę, że du
chowość może być zakorzeniona w cza
sie, ponieważ „uważa Chrystusa co naj
wyżej za nauczyciela, nigdy zaś za Zba
wiciela”. Ruch odmawiając konfrontacji 
ze śmiercią i cierpieniem oraz odrzucając 
pojęcie grzechu prowadzi do odmowy za-

angażowania społecznego. Ponieważ na
kłania do przepowiadania przyszłości z 
ruchu gwiazd, a nie do jej budowania. 
„New Age” jest pewną formą „narcyzmu 
duchowego czy pseudomistycyzmu”, 
szczególnie rozpowszechnioną wśród 
przedsiębiorców i ludzi interesu.
Dokument krytykuje także radykalną eko
logię oraz doświadczenia z zaikresu inży
nierii genetycznej, gdyż są realizacją za
łożeń ideologicznych „New Age”. Ruch 
pozostaje groźny, ponieważ chce „rozbić 
chrześ'cijaństwo”. Wprawdzie „w jakimś 
sensie odpowiada na uzasadnione aspira
cje natury ludzkiej”, czyni to „zaprzecza
jąc za każdym razem chrześcijańskiemu 
objawieniu”. „Ponieważ ruch „New Age” 
przypisuje wielkie znaczenie łącznoś'ci z 
naturą i kosmicznemu poznaniu dobra 
powszechnego i w ten sposób zaprzecza 
treś'ciom objawionym wiary chrześcijań
skiej nie można uznać go za pozytywny 
czy nieszkodliwy.
W kontekście kultury, którą cechuje reli
gijny relatywizm, należy przestrzegać 
przed próbą traktowania religijności „New 
Age” na równi z wiarą chrześcijańską, co 
relatywizuje różnice między wiarą a wie
rzeniami i wywołuje zamęt u osób nie
świadomych grożącego im niebezpieczeń
stwa. Dokument na temat „New Age” nie 
ma charakteru doktrynalnego i nie jest 
ostatnim słowem Koś'cioła w tej sprawie.

ml (KAI Rzym)

ski. Tegoroczne nauki rekolekcyjne gło
sił o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. 
Każdego dnia duszpasterze uczestniczyli 
także w Nieszporach, Apelu Jasnogórskim 
i Mszy św., wraz abpem Tadeuszem Go- 
cłowskim, przewodniczącym Komisji Epi
skopatu ds. Ludzi Pracy. W czasie rozwa
żań rekolekcyjnych o. Knabit podkreślił, 
że duszpasterza działającego w środowi
sku ludzi pracy powinna charakteryzować 
„wyobraźnia miłosierdzia”. „Duch nasz 
musi być blisko Chrystusa, abyśmy mogli 
stanąć przed bezrobotnym i głosić Chry
stusa, abyśmy mogli dostrzec tych, którzy 
nie mają nic” - mówił benedyktyn.
□ Unia Europejska nie jest królestwem 
Bożym, ale nie widać dla niej alternatywy 
- oświadczył kard. Schónborn. Podczas 
konferencji prasowej w Warszawie przed
stawił on swą książkę „Bóg zesłał Syna 
swego”.
□ Kardynał Roger Etchegaray udał się w 
charakterze specjalnego wysłannika Jana 
Pawła II do Bagdadu. Celem misji emery
towanego przewodniczącego Papieskiej 
Rady „lustitia et Pax” jest, by z jednej^ stro
ny „ukazać wszystkim troskę Ojca Świę
tego o pokój”, z drugiej zaś „pomóc wła
dzom irackim zastanowić się poważnie 
nad obowiązkiem czynnej współpracy 
międzynarodowej”.
□ Papież Jan Paweł II po raz kolejny wy
raził zaniepokojenie sytuacją międzyna
rodową i zachęcił do modlitw w intencji 
pokoju. „W tym czasie niepokoju w wy
miarze międzynarodowym wszyscy czu- 
jemy potrzebę zwrócenia się do Pana, by 
błagać o wielki dar pokoju” - powiedział 
w rozważaniach przed modlitwą Anioł 
Pański na placu św. Piotra.
□ Rada Konferencji Biskupów Europy i 
Konferencja Biskupów Wspólnoty Euro
pejskiej wyraziły rozczarowanie brakiem 
odniesienia do Boga w projekcie pierw
szych 16. artykułów przyszłej konstytu
cji Unii Europejskiej. Również, zdaniem 
Watykanu.
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□ Informacje z kraju zdominowały donie
sienia z tzw. „sprawy Rywina”. Przez kil
ka dni przed śledczą komisją parlamen
tarną zeznawał A. Michnik. Podczas prze
słuchania wyszły na jaw liczne nowe fak
ty. Poniżej podajemy kilka z nich. W no
tatce prezeski Agory dla Michnika po jej 
pierwszym spotkaniu z Rywinem znajdu
je się następujący fragment: „cytuję Lwa: 
premier powiedział, że jeśli nawet ustawa 
w akceptowalnej dla was formie przejdzie 
przez rząd, to ją potem upier... w sejmie i 
senacie”; Sam Michnik nie wykluczył, że 
rozmawiał wcześniej z Rywinem na temat 
lobbingu na rzecz korzystnej dla „Gazety 
Wyborczej” ustawy; Podczas przesłuchań 
okazało się, że o sprawie Michnik rozma
wiał z prezydentem Kwaśniewskim, Jaru
zelskim i premierem. Podczas konfronta
cji Miller, Michnik, Rywin, ten ostatni 
oświadczył, że jego propozycja złożona 
Michnikowi była inspirowana przez pre
zesa TVP R. Kwiatkowskiego; Komisja 
śledcza podjęła uchwałę w sprawie zawie
szenia przez Kwiatkowskiego prezesowa
nia telewizji. Kwiatkowski odmawia.
□ Premier L. Miller złożył wizytę w USA. 
Poza spotkaniem z prezydentem G.W. Bu
shem, L. Miller zwiedził Hoolywood i 
obejrzał ćwiczenia amerykańskiego lot
nictwa.
□ Minister spraw zagranicznych Wl. Ci
moszewicz odbył roboczą podróż do Mo
skwy^.
□ W całym kraju odbywały się organizo
wane przez rolników blokady dróg. W naj
bardziej uciążliwych miejscach interwe
niowała sporadycznie policja. Rolnicy 
żądają podniesienia cen skupu żywca wie
przowego i mleka.
□ Pod urzędem miejskim w Siemianowi
cach Śląskich doszło do starć pracowni
ków huty „Jedność” z policją. Hutnicy 
wtargnęli do urzędu, kiedy okazało się po 
raz kolejny, że nie dostaną obiecanych pie
niędzy. Hutnicy nie otrzymują wynagro
dzenia od czerwca ub. roku.
□ Swój protest rozpoczęli pracownicy 
służby zdrowia z województwa mazowiec
kiego.
□ Po 3 latach zakończyła się ważność 
ustawy o usunięciu z zawodu sędziów, któ
rzy w okresie PRL wykazywali się dyspo
zycyjnością wobec władzy. Ustawę uchwa
lono z wielkim trudem celem oczyszcze
nia szeregów sędziowskich. Jak się oka
zuje, była to niepotrzebna praca ustawo
dawcza, ponieważ żaden z sędziów w cią
gu trzech ostatnich lat nie został usunięty 
z zawodu.
□ Projekt zmian prawnych dotyczących 
mienia zabużańskiego trafił pod obrady 
Senatu. Przewiduje on możliwość skofzy- 
stania z mienia przy zakupie nieruchomo
ści należących do Agencji Własności Rol
nej Skarbu Państwa.
□ Członek KRRiTY J. Sellin w liście do 

prezesa publicznej TVP stwierdził, że re
prezentuje on „serwilizm wobec rządzą
cej koalicji, telewizja poświęca jej 75% 
swoich programów, zaś opozycji tylko 
25%.” W czasie rządów J. Buzka propor
cje te wynosiły 50 do 50%.
□ Samoobrona wyszła z koalicji z SLD 
w sejmiku województwa łódzkiego. Poli
tycy Samoobrony mówią o możliwości 
wstrzymania współpracy z Sojuszem tak
że w innych województwach.
□ Historycy IPN odnaleźli w dokumen
tach służb specjalnych PRL całe archiwum 
Armii Krajowej z okręgu rybnickiego z lat 
1940-46. Akta są w złym stanie i wyma
gają pilnej konserwacji.
□ 28 lutego w Dęblinie ma zostać podpi
sana oficjalna umowa o dostarczeniu do 
Polski amerykańskich myśliwców F-16.
Ze stolicy Iraku wycofano polskiego dy
plomatę, który reprezentował w Bagdadzie 
sekcję interesów USA.
□ Po pierwszych analizach „czarnych 
skrzynek” z helikopterów „Sokół”, które 
rozbiły się ostatnio w Korei i w Tatrach 
oświadczono, że przyczyną wypadków 
były błędy pilotów^.
□ W Szwecji rozpoczęły się obchody 
Roku Polskiego, czyli promocja kultural
na naszego kraju.
□ Jest szansa, że J. Urban zasiądzie na 
ławie oskarżonych. Prokuraturą postawi
ła mu zarzut znieważenia Ojca Św. w jed
nej z publikacji tygodnika „Nie”.
□ W Czorsztynie aresztowano tamtejsze
go wójta, który przyjął łapówkę od poli
cyjnego prowokatora. Wójt za kilkadzie
siąt tysięcy złotych zgodził się obniżyć 
wartość gruntów należących do gminy, 
które rzekomo chciał zakupić prowokator.
□ W Łodzi trwa konflikt o obsadę stano
wiska dyrektora w Teatrze Nowym. Pre
zydent miasta mianował znanego reżyse
ra filmowego B. Królikiewicza, którego 
nie chce zaakceptować zespół. Na temat 
Łodzi radzono w Warszawie, gdzie parla
mentarzyści zastanawiali się, jak odebrać 
placówkę prawicowemu prezydentowi 
miasta.
□ Brak pieniędzy w ministerstwie eduka
cji i zaniżone subwencje spowodowały, że 
szkołom z językiem litewskim w woje
wództwie podlaskim grozi likwidacja.
□ Premier L. Miller zadenuncjował w 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
swojego przyrodniego brata Sławomira. 
Premier poprosił o sprawdzenie czy jego 
brat jest zamieszany w afery korupcyjne, 
w których mógł powoływać się na konek
sje rodzinne. Rzecznik rządu dodał, że 
premier nie utrzymuje z bratem żadnych 
kontaktów^.
□ Raport NIK po kontroli mięsa sprzeda
wanego w supermarketach stwierdza, że 
mięso to jest bardzo zlej jakości i zbyt 
często nie odpowiada normom.
□ Sejm podczas ostaniej sesji zajął się 
sprawą prywatyzacji PKP.
□ Polacy wyjeżdżający do Macedonii nie 
mogą już kupować wiz do tego kraju na 
granicy. Wizy macedońskie będą wydawać 
wyłącznie placówki dyplomatyczne.

SCHYŁEK III RP?

Kilka tygodni temu jeden z wnikli
wych obserwatorów sceny politycz^ 
nej, socjolog Paweł Śpiewak, postawił w 

artykule opublikowanym na łamach dzien
nika „Rzeczpospolita” tezę o wyczerpaniu 
się twórczych możliwości III Rzeczpospo
litej.
Według niego demokracja w Polsce jest 
fikcją, gdyż tak naprawdę rządzi oligar
chia, która nie musi obawiać się kolejnych 
wyborów. Oligarchia ta składa się z czo
łówki partii politycznych, świata prywat
nego biznesu i mediów. To w tym gronie 
zapadają zasadnicze decyzje polityczne, 
w tym gronie dochodzi też do transakcji 
natury gospodarczej, które mają na celu 
bogacenie, się samej oligarchii, jak i jej 
klientów. Śpiewak uważa, że układ ten nie 
ma wewnętrznej siły zdolnej do samona- 
prawy, co więcej, układ ten pilnie strze
że, by nic się nie zmieniło. W tej sytuacji 
jedynym wyjściem jest zamknięcie roz
działu pod tytułem III RP i budowa od 
podstaw nowej - IV RP^. Teza śmiała, brak 
tylko odpowiedzi na pytanie - jak miała
by się dokonać ta fundamentalna zmiana? 
Jak słusznie zauważył Ryszard Bugaj, 
drugi zniechęcony do obecnej rzeczywi
stości były aktywny działacz „Solidarno- 
s'ci”, oligarchia zamierza teraz schronić 
się pod skrzydła Unii Europejskiej, a to 
może uniemożliwić na długie lata zmia
nę systemu politycznego w Polsce.
Ktoś mógłby powiedzieć, że poglądy 
Śpiewaka są zbyt radykalne i zbyt pesy
mistyczne. Tak się jednak złożyło, że trwa
jąca obecnie tzw. Rywingate (czyli afera 
związana z próbą wymuszenia łapówki 
przez Lwa Rywina, znanego producenta 
filmowego) tylko potwierdza te obserwa
cje. Potwierdza w sposób tak bolesny i 
dobitny, że trudno o lepszy dowód wspie
rający diagnozę o końcu, przynajmniej 
moralnym, III Rf^. Sprawa Lwa Rywina 
ewoluuje bowiem w „normalnym” dla III 
RP kierunku - czyli ku niczemu. Na na
szych oczach dzieje się spektakl, który 
obserwowaliśmy już nieraz. Najpierw 
medialny huczek, zadęcie polityków, po
wołanie różnych komisji śledczych, po
zorowana aktywność aparatu sprawiedli
wości, a potem stopniowe „upupianie” 
sprawy, jej rozmydlanie, wydłużanie tzw. 
procedur (to jeden z najbardziej popular
nych terminów w języku politycznym III 
RP). Końcowym etapem jest całkowite 
wygaśnięcie sprawy, albo poprzez zejście 
z pierwszych stron gazet (np. w związku 
z pojawieniem się nowej afery), albo ofi
cjalnie poprzez umorzenie „z braku do
wodu winy”. W przypadku „Rywingate” 
mamy teraz etap „upupiania”. Już odezwa
ły się jakieś głosy zaniepokojonych „au
torytetów” w obronie Lwa Rywina, już 
on sam zaczyna działać zgodnie z zasadą 
„łapaj złodzieja” i z tropionej zwierzyny 
chce stać się myśliwym (na razie celem 
jest poseł PiS Zbigniew Ziobro). Tylko 
czekać a znajdziemy się w fazie końco
wej i... po sprawie.

*
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Olaczego tak się dzieje? Stare 
przysłowie mówi: ,„^jnuk kru
kowi c^l^a nik wn/ko^^”. Rę^win i^ie 

jest zwyczajnym człowiekiem, któ
rym może, ot tak, zająć się proku
ratura czy sąd - Rywin to człowiek 
establishmentu, to przyjaciel pre
miera i prezydenta, to bywalec nie
zliczonej ilości bankietów, przyjęć, 
otwarć, koncertów, rautów i innych 
tego rodzaju spędów. Nie każdy 
przecież bywa na imieninach u pana 
prezydenta. Dlatego cień rzucony 
na Rywina, natychmiast wikła i lu
dzi, z którymi był za pan brat, a na
wet na „ty” czyli rządzących. Po co 
więc narażać tylu zacnych ludzi na 
podejrzenia, że nie są być może do 
końca tak uczciwi, albo że zadają 
się z kin^ś podejrzanym? Czyż nie 
lepiej sprawę wyciszyć? I tak się 
dzieje. Sam Rywin wie o tym dosko
nale, dlatego przyjął taktykę gry na 
zwłokę. Odmawia zeznań, rzuca 
oskarżenia na innych, itp. Tak wy
gląda Polska Anno Domini 2003. 
Ludzie to widzą i w nic już nie 
wierzą, bo na sitwę nie ma mocnych. 
Inni z kolei upatrują ratunku w 
Brukseli, bo ich przekonano, że tam 
jest „normalnie”. Mało kto zaś wie
rz” jeszcze w Polskę, a ci nieliczni, 
którzy wiary tej się nie wyzbyli - 
uznawani są za pozbawionych ro
zumu.
To wszystko skłania do smutnych 
refleksji, ale trzeba je formułować, 
by nie oderwać się od rzeczywisto
ści. Ludzie, którzy widzą to, co się 
dzieje i chcą zmienić tę sytuację - 
dzielą się na dwie grupy. Radyka
łowie spod znaku „Samoobrony” 
wieszczą bunt społeczny, setki ty
sięcy ludzi na ulicach, marsz na 
Warszawę. Jak do tej pory diagno
za ta się nie sprawdza. Ludzie są 
oczywiście niezadowoleni, ale są 
jednocześnie apatyczni, nie są 
skłonni brać udziału w blokadach, 
strajkach, manifestacjach. Andrzej 
Lepper jeszcze kilka lat temu był w 
stanie ściągnąć do Warszawy 20 
000 ludzi, dzisiaj co najwyżej kil
kuset. Dlatego więcej szans ma dru
ga koncepcja - dokonania zmian 
przy pomocy demokratycznych 
wyborów. Taką strategię ma przede 

• wszystkim Prawo i Sprawiedliwość 
braci Lecha i Jarosława Kaczyń
skich oraz Liga Polskich Rodzin. 
Wyniki tych ugrupowań w zeszło
rocznych wyborach samorządo
wych wskazują na to, że są pewne 
szanse na dokonanie takiego prze
łomu. Jak będzie on głęboki i czy 
naprawdę doprowadzi do jakościo
wej zmiany - trudno w tej chwili 
wyrokować. Pewne jest tylko to, że 
lata 2004 i 2005 będą w tej materii 
decydujące.

<

Jan Engelgard
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□ Z misją pokojową do Iraku udał się spe
cjalny wysłannik Ojca Św. francuski kardy
nał R. Etchegaray.
□ Trzydniową wizytę oficjalną w Paryżu 
składał prezydent Rosji Putin. Wcześniej 
Putin przebywał w Niemczech, gdzie m.in. 
otwierał mający trwać 2 lata cykl rosyjsko- 
niemieckich imprez kulturalnych. Czy to 
nowy „trójkąt weimarski”, którego jeden z 
kątów przeniesiono z Warszawy do Mo
skwy?
□ Francja, Belgia i Niemcy zawetowały w 
NATO objęcie dodatkową ochroną Turcji. 
Wywołało to niezadowolenie USA. Sekretarz 
obrony USA C. Powell nazwał weto „niewy
baczalnym”.
□ Rosyjska prasa pisze z zadowoleniem o 
najpoważniejszym w historii konflikcie we
wnątrz NATO.
□ Turcja wydała zgodę na wjazd na jej tery
torium 38 tysięcy żołnierzy US Army, któ
rzy są przygotowani do ataku na Irak.
USA wycofały do kraju częś'ć dyplomatów z 
placówek na Bliskim Wschodzie.
□ Za interwencją w Iraku opowiada się 60% 
ankietowanych Amerykanów. Poparcie dla 
interwencji wzrosło ostatnio o 10%.
□ Niemiecka prasa donosi, że Stany Zjed
noczone wstrzymały rozbudowę swoich baz 
w Niemczech, a plany ich przeniesienia do 
Polski stają się, wobec niechętnego wobec 
USA stanowiska RFN w NATO, coraz bardziej 
realne.
□ Bułgaria udostępniła USA korytarze po
wietrzne i lotnisko.
□Sćtmoloty amerykańskie i brytyjskie atako
wały cele na południu Iraku.
□ Valery Giscard d'Estaign, który przewod
niczy tzw. konwentowi europejskiemu, 
oświadczył, że w przyszłej konstytucji Eu
ropy nie będzie żadnego odwołania do Boga 
i invocatio Dei. Polscy delegaci na konwent 
Oleksy i Huebner stwierdzili, że o zapis in
vocatio Dei nie będą walczyć.
□ Na Słowacji odbyło się spotkanie mini
strów obrony „Grupy Wyszehradzkiej”, czyli 
Czech, Słowacji, Polski i Węgier^.
□ Znane są już terminy wszystkich referen
dów w krajach kandydujących do UE. Naj
wcześniej wypowiedzą się mieszkańcy Mal
ty (8 marca), a po nich Słoweńcy, którzy za
głosują 23 marca. Później przyjdzie kolej na 
Cypryjczyków i Węgrów (w kwietniu), Litwi
nów i Słowaków (maj), Polskę, Czechy (czer
wiec) oraz Estonię i Łotwę (wrzesień). Ter
minarz uzależniono od stopnia poparcia spo
łeczeństw dla idei unijnej. Najwyższe popar
cie jest na Malcie, najniższe, w okolicach 
50%, na Łotwie.
□ Izrael wprowadził po raz kolejny na tery
toriach palestyńskich blokadę. Pretekstem 
jest muzułmańskie święto.
□ Na Białorusi odbywały się wybory lokal
ne. OBWE skrytykowała Mińsk, że nie za
prosił obserwatorów z tej organizacji. Wła
dze Białorusi oświadczyły, że obserwatorzy 
mogą przyjechać, ale specjalnego zaprosze-

nia nie będzie. Trochę dziwi zdziwienie 
OBWE i jej krytyka, jako że władze wszyst
kich krajów należących do tej organizacji 
wcześniej same zerwały kontakty z Mińskiem.
□ Na Białorusi wzrosły opłaty komunalne. 
Gaz podrożał o 19%, woda o 50%, ogrzewa
nie o 25%.
□ Podwyżki cen czynszu, wody i ogrzewa
nia wprowadzono w rosyjskim obwodzie ka- 
lingradzkim. W mieś'cie doszło do kilkuna
stotysięcznych protestów mieszkańcó^w^.
□ Komunistyczna Korea Północna zachowuje 
się coraz bardziej prowokacyjnie. Jej władze, 
które jawnie mówią o broni jądrowej zagro
ziły nawet USA wojną, jeżeli Waszyngton 
zechce wzmocnić obronę południowego są
siada.
□ Prezydent Wenezueli H. Chavez ucieka się 
do coraz bardziej drastycznych s'rodków w 
obliczu strajków sektora państwowego i an- 
typrezydenckich protestów. Chavez obawia
jąc się ucieczki kapitałów z kraju objął pań
stwową kontrolą cały handel zagraniczny i 
ograniczył wymienialność walut. Teraz kapi
tały uciekną jeszcze szybciej...
□ Komunistyczna partyzantka w Kolumbii 
jest odpowiedzialna za zamach bombowy w 
Bogocie. Bomba podłożona w klubie nocnym 
zabiła 32 osoby.
□ Indie wydaliły z New Delhi ambasadora 
Pakistanu.
□ Od kilku lat Niemcy odnotowują ujemny 
przyrost naturalny. Jednak liczba ludności 
RFN zwiększyła się w ostatnim 10-łeciu o 3,6 
miliona ludzi za sprawą napływu imigrani^ów^.
□ Liczba katolików na całym świecie prze
kroczyła miliard. Wg najnowszych obliczeń 
wynosi ona obecnie 1 miliard 61 milionów 
wiernych, wśród których pracuje 4 miliony 
270 tysięcy księży.
□ Ukraińska policja podatkowa przeprowa
dziła rewizję w ukraińskim oddziale polskie
go Kredyt-Banku. Bank ten toczy z władza
mi spór o wysokość nałożonych podatków od 
9 miesięcy^.
□ W obwodzie kemerowskim na Syberii do
szło do wybuchu w kopalni. Zginęło 2 górni
ków, 11 odniosło obrażenia.
□ Lekarze z rosyjskiego Kraju Nadmorskie
go (Daleki Wschód ze stolicą we Władywo- 
stoku) oświadczyli, że wśród 2,1 miliona jego 
mieszkańców nie ma już ani jednego zdrowe
go człowieka. Niewłaściwe odżywianie spo
wodowało, że schorzenia liczone są tam w 
setkach tysięcy.
□ Premier Iraku T. Aziz został przyjęty na 
audiencji w Watykanie przez Jana Pawła II.
□ Podczas corocznej pielgrzymki muzułmań
skiej do Mekki tłum zadeptał kilkanaś'cie 
osób.
□ Z Bagdadu wycofano personel dyploma
tyczny Ukrainy i Portugalii.
Ó Film R. Polańskiego „Pianista” otrzymał 
nominację do nagrody „Oscara” w dziedzi
nie reżyserii.
□ Konferencja Biskupów Francuskich zaape
lowała do rządu swego kraju, by nie uczest
niczył w ewentualnej wojnie z Irakiem. 
Oświadczenie Rady Stałej Episkopatu Fran
cji nosi tytuł „Wojna byłaby porażką”. Biskupi 
wzywają, aby poszukiwać dróg pokojowego 
rozwiązania problemu.
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NIEMCEWICZA

Pałac w Skokach-lit. wg ryc. N. Ordy

Została niemal całkowicie zdewastowana 
w czasie I wojny światowej. W okresie 
międzywojennym, do 1939 r. Skoki były 
siedzibą Jana Niemcewicza, potomka jed
nego z braci pisarza. Po wojnie w pałacu 
mieściła się szkoła, którą w połowie lat 
90. przeniesiono do nowego budynku. 
Dziś na frontonie opustoszałego, niszcze
jącego pałacu, z którego płatami osypuje 
się tynk, są dwie tablice poświęcone sław
nemu Polakowi, jedna w języku rosyj
skim, druga, nowsza w języku białoru
skim.
Marceli Niemcewicz wybudował także 
usytuowany naprzeciw bramy wjazdowej 
kościół, w którego podziemiach został po
chowany on i kilku jego potomków. We 
wrześniu 1939 r., po rozpoczęciu działań 
wojennych, trumny z krypty wyciągnięto 
i obrabowano. Porzucone szczątki pocho
wano parę dni później, już za okupacji 
sowieckiej, obok kościoła. Kościół zbu
rzono po wojnie, w 1952 r.

Siad drugi - Rosja. W czasie insurekcji 
kościuszkowskiej, po bitwie pod Ma
ciejowicami Niemcewicz, pełniący wów

czas funkcję sekretarza Kościuszki, ran
ny w prawą rękę został wzięty do niewoli 
rosyjskiej i osadzony w Twierdzy Pietro- 
pawłowskiej w Sankt Petersburgu.
Twierdza św.św. Piotra i Pawła położona 
na niewielkiej wysepce w delcie Newy, 
budowana była od 1703 r. jako forteca 
obronna. Wkrótce stała się jednym z naj
cięższych więzień politycznych carskiej 
Rosji, zwanym ruską Bastylią. Pierwszy
mi Polakami tam więzionymi byli uczest
nicy insurekcji kościuszkowskiej: Tade
usz Kościuszko, jego adiutant Stanisław 
Fiszer oraz Julian Niemcewicz, osadzeni 
w Twierdzy w końcu listopada 1794 r. 
Wkrótce po nich uwięziono marszałka 
Ignacego Potockiego, członków Najwyż
szej Rady Narodowej Tadeusza Mostow
skiego i Tomasza Wawrzeckiego oraz Jana 
Kilińskiego i innych.
Niemcewicz przetrzymywany był w 
Twierdzy pod obostrzonym nadzorem. Za 
dowcipy o KatarzynieJ drwiny z Targowi
cy Moskale byli bardziej zażarci na Niem
cewicza niż na Kościuszkę za zwycięskie 
bitwy^. Trzymano go w turmie najostrzej ze 

wszystkich jer^c^c^w^, w najgorszych warun
kach^. Sąd i wyrok były europejskimi prze- 
sądam^i^, nie stosowanymi oczywiście w Pe
tersburgu: Niemcewicz nie wiedz^ial^, jaki 

los go czekam, czy wyjdzie 
stąd kiedykolwi^ek^. (Karol 
Zbyszewski, Niemcewicz 
od prz^odu i tylu, Warsza
wa 1991).

j Dwa lata przebywał w cia
snej, wilgotnej celi, w nie- 

7 dużym, drewnianym bu
dynku więzienia Aleksie- 
jewskiego Rawelinu, wie
lokrotnie wzywany na 
przesłuchania, wypyty- 

■ wany głównie na temat 
stosunków insurekcji z 
zagranicą.

Niemcewicz traktowany jako szczególnie 
zaciekły wróg Rosji, po wstąpieniu na tron 
Pawła I nie od razu został objęty ogólną 
amnestią. W końcu zwolniony w grudniu 
1796 r., wychudzony i wynędzniały, opu
ścił Petersburg i na prośbę Kościuszki to
warzyszył mu w podróży do Ameryki. 
Złowieszcze bastiony Twierdzy Pietro- 
pawłowskiej są obecnie obiektami muze
alnymi. W Domu 
Komendanckim, 
wzniesionym w 
1740 r. mieści się 
wystawa poświę
cona dziejom 
twierdzy od 
pierwszych śla
dów człowieka na 
tym terenie aż do 
upadku monarchii 
rosyjskiej. W 
1994 r. została 
urządzona nie
wielka ekspozy
cja poświęcona 
więzionym w nim 
Polakom.

Siad trzeci - Ameryka. Turyści odwie
dzający tłumnie Mount Vernon k.

Aleksandrii, w stanie Virginia - malow
niczo położony nad Potomakiem dom Je
rzego Waszyngtona, pierwszego prezy
denta Stanów Zjednoczonych - napoty
kają na szczególne polonicum. Na jednej 
z licznych tablic i plansz informacyjnych 
w rozległym parku otaczającym rezyden
cję można przeczytać: Jednym słowem 
ogró^, plar^tc^cje, dom^, cały sposób pro
wadzenia gospodarstwa dowo^z^c^, ze czlo- 
wiek^, który od urodzenia ma poczucie 
smak^u^, odgaduje pię^n^o, choć nigdy nie 
widział jego wzori^. Generał nigdy nie 
wyjeżdżał z Am^eryk^i. Widząc jego dom i 
og^o^y^, można by powiedz^ieć, że oglądał 
wszystkie najpiękniejsze rzeczy tego ro
dzaju w Anglii. Julian Niemcewicz, pol
ski gość w Mount Vernon, czerwiec 1798. 
Julian Niemcewicz na zaproszenie gene
rała Waszyngtona od 2 czerwca 1798 r. 
przez dwa tygodnie gościł w jego siedzi
bie. Był przyjmowany bardzo serdecznie 
jako przyjaciel Tadeusza Kościuszki. Z 

Waszyngtonem chodził po polach i ogro
dach, rozmawiając o rolnictwie i rewolu
cji w Ameryce i Polsce. Wizyta Niemce
wicza znalazła oddźwięk w pamiętnikach 
późniejszego prezydenta USA.
Niemcewicz dość głęboko wrósł w grunt 
amerykański, w 1800 r. ożenił się z córką 
pierwszego wiceprezydenta Stanów Zjed
noczonych - Zuzanną Livingston i osiadł 
w Elisabeth, w New Jersey, gdzie prowa
dził niewielką farmę. Zaprzyjaźnił się nie 
tylko z Waszyngtonem, ale i Thomasem 
Jeffersonem. Dużo podróżował po Ame
ryce, obrano go członkiem Towarzystwa 
Filozoficznego w Filadelfii. W czasie po
nownego pobytu w Stanach Zjednoczo
nych uzyskał obywatelstwo tego kraju. 
Do Polski wrócił w 1807 r. na wieść o 
utworzeniu Księstwa Warszawskiego.

Siad czwarty - Ursynów. Tułającemu się 
po świecie Niemcewiczowi towarzy
szyło pragnienie, by osiąść na kawałku 

własnej roli. Marzenie to udało mu się zi
ścić w 1822 r., kiedy to od Potockich z 
Wilanowa nabył podwarszawski folwark 
Rozkosz. Nazwał go od swego przydom- 
ka rodowego Ursynowem, posiadłość sta

ła się jego prawdziwym domem, ukocha
nym miejscem na ziemi. W 1830 r. prze
szło siedemdziesięcioletniego pisarza od
wiedził Juliusz Słowacki, dla którego wi
zyta ta była silnym przeżyciem. Po po
wstaniu listopadowym majątek został 
skonfiskowany, a Niemcewicz - po raz 
kolejny - musiał opuścić kraj.
Pałacyk w posiadłości Rozkosz wzniosła 
w 1776 r. księżna Izabela Lubomirska. 
Przebudował go kolejny właściciel Stani
sław Kostka Potocki według projektu wła
snego i Chrystiana Piotra Aignera. W la
tach 1858-1860 Ludwik Krasiński posta
wił nowy neorenesansowy pałac zaprojek
towany przez Zygmunta Rozpędowskie- 
go-
Park wycięli Rosjanie w 1915 r. Rezyden
cja szczęśliwie przetrwała obie wojny 
światowe. Od 1956 r. pałacowe budynki i 
grunty należą do Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego. Niemcewiczowi za
wdzięcza swoją nazwę wielkie, ponad 
130-tysięczne, budowane od 1975 r., war
szawskie osiedle, dziś gmina - Ursynó^w^. 
Na fasadzie ursynowskiego pałacu, 
mieszczącego obecnie biura re- yf
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Ciąg dalszy ze str. 3

PODA/ to, co N^J/LEPSZE

Na szczęście negocjatorzy w osobach
Danuty Hubner i Jana Truszczyń

skiego f^c^jecht^li c^o Brukst^ló żl^by 
rientować się, co właściwie tak napraw
dę wcześniej wynegocjowali. 
Komisarz Yerheugen już ich nie przyjął, 
ale jakoś dowiedzieli się wszystkiego, 
być może od sprzątaczek, bo te zwykle 
wiedzą najwięcej. I co się okazało? 
Okazało się, że o ile poprzednie ustale
nia, które tak naprawdę nie były żad
nymi ustaleniami, były najlepsze z moż
liwych, to te nowe ustalenia też są naj
lepsze z możliwych! I jedne i drugie są 
najlepsze. A co łączy jedne i drugie 
ustalenia? Odcowiedź jest oczywista: 
łączy je to, że i w pierwszym i w drugim 
przypadku podyktowała je Komisja Eu
ropejska. W takiej sytuacji nie można 
już dłużej mieć najmniejszych wątpli
wości. Panująca od wieków niepewność 
w kwestii wartościowania, została wła
śnie przezwyciężona. Najlepsze jest 
zawsze to, co każe zrobić Komisja Eu
ropejska! Szkoda, że nie żyją już staro
żytni Rzymianie, bo po tym wiekopom
nym odkryciu zmieniliby pewnie po
przednią swoją sentencję, że omne tri
num perfectum, czyli, że najlepsze jest 
wszystko, co jest potrójne. Może tak 
było kiedyś', ale teraz najlepsze jest to, 
co mówi wspomniana Komisja, która 
jest jedna, chociaż w 21 osobach. Licz
ba 21 dzieli się przez 3 i w ilorazie daje 
7. Takie rezultaty powinny zadowolić 
nie tylko Rzymian, ale nawet i Pitago- 
rejczyków, którzy zabawiając się kiedyś 
liczbami, uznali jedne liczby za lepsze 
od innych. I pomyśleć, że tak wieko
pomne odOryciż zawdzięczamy niepo
zornej minister Danucie Hubner i Trusz
czyńskiemu, nie mówiąc już nawet o 
premierze Leszku Millerze. O szczęśli
wa pomyłko, dzięki której odkryliśmy 
przynajmniej jeden stały punkt we 
Wszechświecie!
Ale na tym świecie pełnym złości nie 
ma rzeczy doskonałych. Jeszcze nie na- 
cieszyliś'my się tym nowym koperni-
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ktoratu uczelni, widnieje poświę
cona mu tablica.
Śladów jest oczywiście więcej. Ostatnim 

. etapem tułaczego życia Niemcewicza był
Paryż. Tu do końca czynny, pisał, brał 
udział w życiu politycznym, kulturalnym, 
towarzyskim, m.in. założył Wydział Hi
storyczny przy Towarzystwie Literackim 
oraz współtworzył Bibliotekę Polską. W 
kołach emigracyjnych był niekwestiono
wanym autorytetem, także wśród poko
lenia młodych romantyków^.
Julian Ursyn Niemcewicz spoczął na 
cmentarzu w Montmorency. Wypada je
dynie żałować, że nazwisko tego wielkie
go Polaka, wyryte ongiś na płycie nagrob
nej, dziś jest już zupełnie nieczytelne.

Ewa Ziółkowska 

kańskim przewrotem, a tu, niczym grom 
z jasnego nieba, gruchnęła wiadomość 
o buncie państw leżących na obrzeżach 
Festung Europa. Państwa te, a wśród 
nich Polska, uznały, że trzeba bezwarun
kowo poprzeć Stany Zjednoczone, for
sujące wojnę z Irakiem. Inaczej mówiąc, 
zbuntowane państwa stanęły na nieubła
ganym gruncie przyjaźni z Ameryką, 
którą przełożyły nad solidarność w ra
mach Unii Europejskiej. Może to zapo
wiadać początek końca zabawy w euro
pejską jedność, a jeśli tak, to byłaby to 
też zapowiedź zmierzchu znaczenia Ko
misji Europejskiej. Już na samą myśl o 
takiej możliwości trudno nie odczuwać 
pewnego rozżalenia. Oto w momencie, 
gdy dzięki Komisji Europejskiej zyska
liśmy pewność w kwestii wartościowa
nia, okazuje się, że to kryterium już 
wkrótce może utracić aktualność. Nie da 
się ukryć, że wesoło to nie wygląda. 
Można dopatrzyć się w tym nawet ana
logii do losu ludzkiego: skoroś taki ro
zumny, właźże do trumny!
Wobec takich ponurych perspektyw pre
mier Miller wybrał się był z wizytą ad 
limina do Waszyngtonu. Być może na
wet prezydent Bush z wdzięczności na
zwie go swoją „duszeńką”, ale co z tego, 
kiedy pan premier prawdopodobnie nie 
będzie wiedział, co właściwie od prezy
denta Stanów Zjednoczonych chcieć za 
bezwarunkowe poparcie. Gdyby wie
dział, co jest najlepsze, dajmy na to, dla 
Polski, to by się domagał zaproszenia 
Polski do NAfTA i amerykańskiej zgo
dy na militarną konwersję polskiego za
dłużenia zagranicznego. Jeśli bowiem 
zabawa w europejską jedność rzeczywi
ście dobiega końca, to trzeba by na 
wszelki wypadek trochę się uzbroić, bo 
zawiedzione Niemcy mogą robić Polsce 
różne psoty, kto wie, czy nie do spółki z 
Rosją, w duchu Rapallo? Skąd jednak 
Miller miałby wiedzieć, że to dla Polski 
byłoby najlepsze, skoro Komisja Euro
pejska akurat na ten temat milczy jak 
zaklęta?

Stanisław Michalkiewicz

Po raz pierwszy we Francji

GRUPA POD BUDĄ
*Anna Treter * Andrzej Sikorowski
* Marek Tomczyk * Andrzej Żurek
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Tel. 08 92 68 36 22; Minitel: 3615 Fnac;

Internet: www.fnac.com; 
Relations presse & publiques: 
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OJCIEC W^^ENFRIED

W Paryżu w przepełnionej Katedrze Notre
Dame kardynał Jean Marie Lustiger prze

wodniczył koncelebrze sprawowanej za św. 
Ojca Werenfried - fundatora Organizacji „Po
moc Kościołowi w Potrzebie”. Pierwotnie Msza 
miała być odprawiona w intencji Jubilata, któ
ry niedawno ukończył 90 lat - Pan Bóg chciał 
inaczej.

Dlaczego mówię dzisiaj o Ojcu Werenfried 
van Straaten i jego dziele?
Po pierwsze, było to od 50 lat olbrzym akcji 
charytatywnej. Stworzył organizację, która od 
50 lat działa w trzech kierunkach: pomoc Ko
ściołowi uchodźców, Kościołowi prześlado
wanemu za wiarę, Kościołowi zagrożonemu 
z powodu niesprawiedliwości społecznej, 
szczególnie w krajach III świata.
Po drugie, przez siedem lat pracowałem z woli 
biskupa tarnowskiego śp. bpa Jerzego Able- 
wicza w AED - organizacji, która pomagała i 
pomaga misjonarzom, również polskim. Sam 
wiele razy spotykałem ojca Werenfried, któ
ry należał do tego typu bohaterów ducha, jak 
matka Teresa z Kalkut^y.
Słuchałem jego kazań, był zresztą poliglotą, 
przechodził z jednego języka na drugi - prze
mierzał Europę, aby prosić o pomoc przypo
minając wszędzie, że również dzisiaj Kościół 
pisze nowe strony Dziejów Apostolskich, no
wymi literami - za cenę ofiary, wyrzeczenia, 
cierpienia, męczeństwa, a nawet śmierci za 
wiarę.
Pozwólcie, że przedstawię trochę historii tej 
Organizacji, która dzięki ofiarności wiernych 
z 16 krajów przychodzi dzisiaj z pomocą 
wiernym w 134 krajach świata. Chodzi o po
moc Kościołowi w potrzebie - duża część tej 
pomocy idzie na budowę kościołów, kaplic, 
klasztorów, seminariów (31%) - ponad 16% 
na media katolickie np. Katolickie Radio Ve
ritas z Filipin, które obejmuje Ewangelizacją 
dużą część Azji; na pomoc w formacji semi
narzystów, czy utrzymywanie zakonów kon
templacyjnych.

Ciąg dalszy na str. 10-11
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LA PAGE DES FRANCOPHONES 
de Richard Zienkiewicz (riczienk@francenet.fr)

EN BREF
□ Les bords de la Vistule ont 

encore ete le theatre d'un mini-psychodra
me dont seuls les politiciens polonais ont 
le secret. Il s'est agi cette fois-ci des paie
ments directs aux agriculteurs. Au moment 
des negociations, il avait ete etabli que 
TUnion européenne n'allait pas payer tout 
de suitę la totalité de la prime, mais qu'elle 
le ferait progressivement sur une période 
dé dix ans, en commenęant par 25% la pre- 
miéré année, puis 30% et 35% les deux an
nées suivantes et ainsi de suitę, en augmen
tant lé taux d’une année sur Pautre pour ar
river a 100%. A Copenhague, la Pologne 
avait réussi a faire accepter que les fonds 
pour le développement de 1’agriculture 
soient détournés de leur but premier pour 
venir compléter les paiements directs et que 
lé budget de 1’Etat polonais y aille aussi dé 
sa poché pour que les agriculteurs obtien
nent les trois premiéres années 55%, 60% 
ét 65% de 1’aide directe, ce qui représente 
un bonus important par rapport a la propo
sition originelle de TUnion européenne. 
Dans Teuphorie qui avait fait suitę au som
met européen, personne en Pologne ne 
s’était soucié du détail. Tout le monde avait 
compris - grace aux démonstrations dans 
lés médias - que chaque agriculteur polo
nais allait recevoir cette prime. Personne 
ne s’était soucié dé savoir comment les 
Quinze pratiquaient en réalité. Apparem
ment, il n’y avait pas eu de négociation sur 
les détails. Et en Pologne on dit que « lé 
diable se cache dans les détails » ! En réfé
rencé a sa pratiqué habituelle, dans le trai
té d’adhésion, TUnion européenne a inscrit 
que la primé totale sera attribuée aux seuls 
agriculteurs qui produisent des produits sub
ventionnés par le budget européen, ce qui 
est logique car tout lé mondé doit étre sur 
lé mémé pied d’égalité face a la concurren
cé. Vous n’imaginez pas le pataqués que cela 
a provoqué dans le landemau politique var- 
sovién. La campagne pensait déja qu’elle 
s’était fait avoir, tandis que dans lé monde 
politique chacun faisait ses comptes, non 
pas dé ce que chaque paysan allait recevoir, 
mais dés voix qu’il pouvait perdre ou ga
gner en fonction dé la solution définitive
ment adoptée. Finalement, on est arrivé a 
un compromis comme c’est toujours le cas 
dans lés négociations communautaires. Le 
minimum que TUnion européenne a décidé 
d’accorder, c’est-a-dire les 25%, 30%, 35%, 
étc., sera distribué a chaque agriculteur, en 
fonction de la surface de son exploitation. 
Lés suppléments négociés a Copenhague 
iront a ceux qui produisent des produits sub
ventionnés comme lés céréales par exem
ple. II faut bien avouer que le système sim
plifié ou tout le mondé reęoit la mémé chose 
était un peu trop facile ét pouvait inviter a 
la dérive de la passivité : étre grassement 
subventionné, mémé si on ne produit rien, 
pourvu qu’on possédé au moins un hectare

fot. P. Fed^row^

de terre agricole. Un systeme plus comple
xe, comme celui adopte, va favoriser les plus 
entreprenants qui veulent se moderniser et 
se développer^. Toutefois, meme le seul mi
nimum peut representer une bouffee d'air 
frais et une incitation a entreprendre et a se 
reorienter vers des productions subvention- 
nees. Bien sur, actuellement en Pologne, 
tout le monde en generał fait encore un peu 
de tout. On peut donc penser qu'un grand 
nombre recevra tout de meme la totalite de 
la prime car, en dehors des porcs et de la 
pomme de terre, chacun fait aussi des ce- 
reales ou d’autres produits subventionnes. 
Mais a long terme, dans dix ou quinze ans, 
ce systeme va certainement modifier pro
fondément le visage de l'agriculture polo
naise et on aura en face de soi un secteur 
efficace et productif. Maintenant, en Fran
ce, les paysans polonais sont montres sur 
des tracteurs et non plus sur des charrettes 
tirées par des chevaux fatigues. Quelle ima
ge pourrait-on imaginer pour la prochaine 
etape ?
□ Tout n’est pas morose dans l'economie 
polonaise. La Banque centrale vient de pu
blier les chiffres du commerce extérieur 
pour 2002. Les exportations se sont elevees 
a 33 milliards de dollars, tandis que le ni
veau des importations s'est etabli a 43,3 
milliards de dollars, soit un deficit de 10,3 
milliards. Ce qui est interessant d'observer, 
ce sont les tendances. Par rapport a 2001, 
les exportations ont augmente plus que les 
importations, de +9% contrę +3,2%, ce qui 
représenté une diminution du deficit de 
11,8%. C’est une evolution qui se confirme 
depuis plusieurs années. Les importations 
avaient augmente plus vite de 1995 a 1998, 
mais depuis 1999, on observe une tendance 
inverse : le niveau des importations est en 
hausse legere, tandis que les exportations 
presentent une evolution beaucoup plus dy
namique. C'est tout a Thonneur des entre
prises polonaises qui font la preuve qu’el
les sont capables de conquerir des marches 
et de les developper. L'autre côte de la me- 
daille, c’est la mollesse de Teconomie po
lonaise due a la morosite de la consomma
tion. Si celle-ci reprend, les importations 
reprendront aussi. La baisse de la demande

Ciąg dalszy ze str. 8

O/CIEC WERENFRIED
Na rozpowszechnianie literatury katolic
kiej np. Biblii dla dzieci, katechizmów w 
milionowych nakładach i w kilkudziesię
ciu językach, czy też po prostu na inten
cje mszalne dla biednych kapłanów, któ
rzy modląc się w intencjach przekazanych 
przez dobrodziejów, równocześnie uzy
skują, często jedyną, pomoc materialną. 
Początki AED - jak zresztą każdego wiel
kiego dzieła - były trudne, bo ojciec We- 
renfried - młody, 34-letni zakonnik w 
1947 r. napisał artykuł na Boże Narodze
nie pt. „Pokój na ziemi. Nie ma miejsca w 
stajni...” prosząc - w Belgii, w Holandii, 
które jeszcze niedawno były okupowane i 
wiele wycierpiały - o pomoc dla 14 min 
Niemców wypędzonych ze wschodu, 
wśród nich 6 min katolików, pośród któ
rych było 3 tys. kapłanów. Ojciec Weren- 
fried zwany był „pere au lard”, bowiem 
ludzie nie mając pieniędzy ofiarowywali 
mu często różne produkty, np. dużo słoni
ny.
Aby kaplani-uchodźcy mogli zajmować się 
uchodźcami, postanowił każdego wyposa
żyć w motoi^, plecak, a potem w kaplicę 
na kółkach, aby docierali wszędzie tam, 
gdzie była bieda duchowa i ta materialna^. 
Od 1952 r. Ojciec Werenfried postanowił 
objąć pomocą również chrześcijan za 
żelazną kurtyną, zakładając w tym czasie 
międzynarodową instytucję - „Braci bu
downiczych”, którzy budowali w znisz
czonej Europie domy dla biednych i ko
ścioły dla Pana Boga, aby wierzący mogli 
się w nich modlić.
Ojciec Werenfried był niezmordowany, 
przebiegał Europę jako kaznodzieja, wy
głaszał nieraz ponad 90 kazań na miesiąc, 
dziesiątki konferencji, jego „kapelusz na 
miliony” stał się legendar^r^y'.
W 1953 r. po raz pierwszy opublikował 
Biuletyn, który dzisiaj wychodzi w 7 ję
zykach w nakładzie 700 tys.
Biedni z wczoraj stali się dobrodziejami 

interieure a oblige les entrepreneurs a se 
positionner a l'etranger, la oU la demande 
etait forte, ce qui leur a permis de penetrer 
les marches français, suédois et anglais, 
ainsi qu’en Russie et en Ukrainę, malgre un 
złoty fort peu favorable a l'exportation. 
Cela prouve au moins une chose : que cer
taines entreprises polonaises savent etre 
concurrentielles et bâtir des strategies a 
long terme. Et qu’elles ne seront pas per
dues dans un an lorsque la Pologne aura in- 
tegree le marche unique. Quels sont les pro
duits polonais qui marchent le mieux a 
l’etranger ? Les meubles en general se ven
dent bien et préséntént un solde commer
cial positif ; le papier et la construction 
mecanique font partie des secteurs expor
tateurs. Dans I’agroalimentaire, mis a part 
la traditionnelle vodka, on exporte aussi du 
porc, du bo^tuf et de la volaille, notamment 
les oies tres prisees en Allemagne, ainsi que 
des champignons de Paris ou des escargots 
de Bourgogi^te... « made in Poland » !
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dzisiaj. W 1956 r. w czasie po
wstania na Węgrzech o. Weren- 
fried jedzie do Budapesztu, spo
tyka kard. Midszenty, odwiedza 
obozy uchodźców. W Kalkucie 
spotyka w jej Umieralni Matkę 
Teresę. Wydaje książkę „Nazy
wają mnie Ojciec od słoniny”. 
Uczestniczy w obradach Sobo
ru Watykańskiego II, spotyka 
dziesiątki biskupów z krajów za 
żelazną kurtyną, przychodząc z 
pomocą duchową i materialną. 
W 1965 r. udaje się do Konga 
(Zair), gdzie zakłada z belgijską 
zakonnicą Matką Hadewych 
nową kongregację - Córki 
Zmartwychwstania - która po
zwala przyjmować nawet anal- 
fabetki. Pisze książkę o swoich 
podróżach, spotkaniach „Oii 
Dieu pleure” - gdzie Bóg płacze. 
Kieruje Organizacją do 1981 r., 
nadal redaguje Biuletyn, roz
szerza dzieło na kolejne, bied
ne kraje. Od 1992 r. głosi eku
menizm, wchodzi w kontakt z 
Kościołem prawosławnym, spo
tyka często papieży, szczegól
nie aktualnego Jana Pawła II, 
któremu pomagał niegdyś jako 
Arcybiskupowi Krakowa. Do 
końca swego życia był zaanga
żowany, głosił Słowo Boże - by 
rozgrzewać serca i uczulać na 
braci w Kościele - uchodźców, 
prześladowanych za wiarę, czy 
ubogich w Kościele trzeciego 
świata.

Odszedł do Pana wielki 
k^I^^^n - śś^i^ięty. Ji^n Pi^i^eł 
II często powtarza, że nasza 

epoka nie potrzebuje reforma
torów, ale świętych. „Jak będą 
świętymi, to będą i prawdziwy
mi reformatorami”. Dzieło AED 
pozostaje, jeśli Bóg pozwoli, 
będzie nadal organizacją, która 
zachęca do modlitwy za braci 
cierpiących, do solidarności 
również tej materialnej. Każde
go roku 80 min dolarów jest 
przekazywanych przez dobro
dziejów na potrzeby Kościoła 
Powszechnego.
Za czasów komunistycznych 
Kościół w naszej Ojczyźnie w 
sposób szczególny korzystał

* (dziś również) z wielkiej pomo
cy organizacji FAide a ł’Eglise 
en Detresse (Pomoc Kościoło
wi w Potrzebie).
Za to dobro wyświadczone 
przez posługę Ojca Werenfrie- 
da van Straaten i 600 tys. do
broczyńców z 16 krajów niech 
imię Pańskie będzie błogosła
wione, a Matka Najświętsza 
swojego sługę przedstawi Bogu 
Ojcu Najlepszemu.

Ks. Stanisław Jeż 
Rektor PMK we Francji

«
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t Po Millerze i Michniku dziś 
przyszła kolej, zgodnie z za-

powiedzią, na wizerunek Rywina, 
oczywiście Lwa biznesu i me-

diów. Postać to od niedawna tajemnicza i mało
mówna, ale budząca coraz większą ciekawość. 
Lecz na pewno normalna, co potwierdza na pi
śmie 145 znanych w stolicy osób, m. in. Janusz 
Mogenstern, Allan Starski, Jan Jakub Kolski, Ja
nusz Kolski, Janusz Kijowski, Barbara Pec- Sie
sicka i wielu, wielu innych, którzy w jego obro
nie wystosowali, tylko nie wiadomo do kogo, list 
otwarty. Ja też twierdzę, że jest to człowiek zdro
wy psychicznie, tyle, że wziął udział w niezdro
wym przedsięwzięciu. Dotychczas przecież pro
dukował wybitne filmy takie jak „Pan Tadeusz” 
czy „Pianista”, więc sugerowanio i to publicz
ne, że z jego głową jest coś nie w porządku, brzmi 
bardzo podejrzanie. Ufam, że to nie z żego po
wodu premier rządu RP, powołał na ministra 
zdrowia psychiatrę, w dniu kiedy właśnie „Ga
zeta Wyborcza” ujawniła, że Rywin złożył jej 
ową słynną dolarową ofertę.
W tej chwili pozorne śledztwo w sprawie pokaź
nej łapówki, jaką ów gentleman zaproponował 
Agorze, prowadzi Prokuratura Generalna waz, 
trochę mniej pozorne, Sejmowa Komisja Śled
cza, więc i ja pozwolę sobie jako wytrawny 
dziennikarz śledczy, na własne dochodzenio (w 
tej kwestii) do prawdy^.
Zapytajmy najpierw, kim jest podejrzany? Czło
wiekiem, który w 1959 r. jako młodzieniec przy
jechał do Polski z ZSRR wraz z rodzicami w cha
rakterze repatrianta. Na marginesie dodajmy, że 
jego ożcIoc był wysokiej rangi, o ile wierzyć temu 
co mówi ulica, funkcjonariuszem KGB. Z Polski 
ów „funkcjonariusz” wybrał się wraz ze swym 
synem i małżonką do USA. Po jakimś czasie obo
je rodzice opuścili syna i Amerykę, i przyjecha
li znów do Polski, co jest dość dziwne, lecz nie 
bądźmy zbyt wścibscy, bo to może odwrócić 
naszą uwagę od sprawy zasadniczej. Syn po pro
stu został, podkształcił się w Stanach i też po paru 
latach znalazł się nieoczokiwanie w Polsce, co 
prawda to prawda, Ludowej. Absolutnie nic nie 
chcę dziwnego przez to powiedzieć. Jako cie
kawostkę pozwolę sobie tylko wspomnieć, że 
służby spocjalno naszego Starszego Brata od 
dawien dawna, po dzień dzisiejszy, akcję repa
triacyjną, czy to do Polski, Niemioc, czy Izraela, 
traktują jako okazję do przesyłania na te teryto
ria swych etatowych pracowników. I jeszcze jed
na drobna uwaga, ale to kompletnie zbędna. Otóż 
różnica między agentami występującymi w sen
sacyjnych filmach, a tymi wyjętymi z życia, jest 
tak ogromna, że normalni ludzie nie zdają sobie 
z tego sprawy. I o to idzie.
A teraz wracając do rzeczy, pragnę podkreślić, 
że w Polsce, w przeciwioństwio do krajów Za- 
chodnież Europy, media dzielą się na prywatne i 
publiczne, a nie tylko na krajowe i zagraniczne. 
O tym, że tak jedne, jak i drugie są świetnym biz
nesem i żednocześnie instrumentem manipulo
wania i sprawowania władzy, nie będę wspomi
nał, gdyż każdy czytelnik na własnej skórze się 
o tym codziennie ma okazję przekonać. Publicz
ne media mają tę wadę, że służą władzy tylko 
tej, która w danym momencie wygra wybory. Pry
watne mają natomiast same zalety, dostarczają

pieniędzy, przede wszystkim z reklam i niosą 
z sobą wzrost wpływów, szczogólnio politycz
nych. Najlepiej się o tym w Polsce przekona
li twórcy „Gazety Wyborczej” i założyciele 
Agoiy, którzy w ciągu ostatniej dekady, wszy
scy bez wyjątku, stali się milionerami. Oprócz 
„GW” Agora posiada bowiem 28 stacji radio
wych i 16 kolorowych magazynów, a do peł
nego szczęścia przydałyby się jej jeszcze wy
dawnictwa szkolne, które zapewniają stały 
dochód, no i minimum choćby jedna stacja 
telewizyjna o zasięgu ogólnopolskim, po
wiedzmy „Polsat” lub II program telewizji pu
blicznej. Portal intornotowy już ma.
Niestety, lewicowa partia rządząca dziś 
Polską, kiedy jej notowania zaczęły w pew
nym, momencie gwałtownie spadać, poczęła 
się rozglądać wokół za budową żakiegos' kon
cernu medialnogo, który z chwilą, gdy prze
gra nadchodzące wybory, oprócz korzyści fi
nansowych, niezbędnych dla podtrzymania 
struktur partyjnych, dałby jej szanse na pro
wadzenie propagandy w celu ponownego 
zdobycia władzy. Interes kraju dla lewico
wych i centrowych ugrupowań politycznych 
ma dziś w Polsce znaczenie drugorzędne. 
„Trybuna”, „Fakty i Mity”, „Nie” oraz „Prze
gląd”, to dla lewicy za mało, dratogo też „to
warzystwo” zbliżono do Millera zaczęło się 
ostro rozglądać za modiami eloktronicznymi, 
które są obecnie najskuteczniejsze i najbar
dziej dochodowe. I w tym miejscu nastąpiło 
brutalne zderzenie lewicy z ambitnymi pla
nami jentroweż Agory, czyli w skrócie Mil
lera z Michnikiem.
Miller jest w kropce, gdyż gdyby korzysta
jąc z większości w Parlamencie uchwalił pełną 
prywatyzację mediów publicznych, to dałby 
konjornowi polsko- amerykańskiemu, zwa
nemu w d.c. Agorą, szanse zakupu mediów 
telewizyjnych i stworzenia tak olbrzymiogo 
holdingu medialnego, że stałby się on bez
konkurencyjny na polskim rynku. Ale po
wstrzymując się przed uchwaleniem ustawy, 
zamyka własnemu ugrupowaniu drogę do 
stworzenia dużego koncernu modialnego, 
który by stanowił podstawowe zaplecze po
lityczne dla jego partii. Polityka z biznesem 
tak się już w naszym kraju sprzęgła, że po
tentaci polityczni, z SLD się za takiego uwa
ża, nie chcą być karłami na rynku medialnym. 
I w tym momoncio pojawił się Rywin, który 
tak dla Millera jak i Michnika okazał się me
diatorem zaufania godnym... niestety do cza
su. Targi między obu panami przeciągały się, 
żedon drugiego chciał przechytrzyć, a może i 
wykołować, i poczciwy Rywin, który w na
grodę za zręczną mediację miał obiojano, że 
zostanie szefem stacji telewizyjnoj Agory, w 
końcu padł ofiarą nikczemnoż kombinacji i 
kozłem ofiarnym korupcyjnego etosu, który 
powoli skutejznio zastępuje etos „solidarno
ściowy”. Walka na rynku mediów trwa w Pol
sce nadal i byłbym zadufanym człowiekiem, 
gdybym dziś odpowiedział, kto ją wygra. Ko
rupcja jest tylko sposobem, niegodziwą bro
nią, jaką posługują się tu wszyscy bohatero
wie tego skandalu, rozpowszechniając wśród 
naszego biednego narodu paranoiczną kul
turę podejrzeń na masową skalę. Starego 
„wroga ludu” zastąpił teraz młody „przyja
ciel korupcji”.

Karol Badziak
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SZWEDZKIE LAGOM

Szwecja to kraj porządku. Co ma dzia
łać - działa, co nie - jest wyłączone. Z 
wyjątkiem atomowych elektrowni może, 

które w wyniku woli narodu okazanej w 
referendum miano zamknąć, ale wybrnię
to z tego podniesieniem ceny prądu o dru
gie tyle i jakoś tam sprawa rozeszła się po 
kościach. Poza tym nie o wyjątki idzie. 
Ważne jest, żeby był porządek. Żeby oby
watele, wiedzieli, co mają robić, kogo słu
chać, na co narzekać, czego oczekiwać. 
Nade wszystko zaś, żeby czuli się równi. 
Mając za niechlubny przykład sąsiedni 
kraj zza morskiej miedzy, gdzie nierów
ność zaczyna się już od faktu, iż jedni na
zywają się Kowalscy, Nowakowie czy 
Kwiatkowscy inni zaś Potoccy, Zamojscy 
lub wręcz Jagiełłowie, Szwedzi podzielili 
swoich obywateli na kilka podstawowych 
grup, przydzielając każdej jedno i to samo 
nazwisko. W wyniku takiego prostego 
zabiegu połowa obywateli nazywa się Jo
hansson, jedna czwarta Andersson, reszta 
zaś po równo Eriksson, Petersson, Gusta- 
vsson oraz Svensson. O wyjątkach, jak 
powiedziałem, nie ma co wspominać. Koń
cówka son znaczy syn, sven w czasach for
mowania dzisiejszego nazewnictwa zna
czyło parobek.
Drugą ważną zasadą będącą podstawą tu
tejszego dobrobytu jest to, co Rosjanie 
określają powiedzeniem tisze wod^y^, niże 
trawy. Mniejszości nie narażonej w wieku

WtiytUe Bt-lagia apOZęCe 
gikdawge dey-nZę, UlO- 
te utikoay acaewdk WelaUOw^. 

OO 1 weZe 2004 upUm, ZęOą pdi mpcti au- 
akldie legaldie auatewać de leuedie yalk- 
cr ZZkddetaegkge K^Olkolwa. Wtewp lp 
ua-UnZs laUCk eZywclelk peaeolalyth 9 
UreZOw atayolęamZąt-ty Op Udii amteakZ- 
oUiyZ. Niy Zayaik peltaeZge CeOdy ayamp- 
legier diy Zadaie Cadg-th ectagitneń. 
Dlatakce WielUc Bukledie ndet-dewalc 
oię de laki UtpU, wyataednaZąt p UitUe IcI 
FtcgtZęr Nikmty i Amoltię, UlOtk - w pZe- 
mik atnkd „aclewem emictaglOw ay 
wot-pOu” - wyZuely Oupcę lam. ekukoOw 
ptaeZśyibw-yhr educynaZątyty memedl 
plwettie u-dUOw auety Ote gewyth ynled- 
UOw Udii auueakZoUieZ? BasO w Lbdd-- 
gik paeul oię de adaliaath oaeyZaliolOw mdi- 
wkuoyletUith, UlOuny eZlitaylir Cy a Ziy- 
gikm tel tizaZe wotheddieeuuepeZoUiyh 
imicuedlOw w WiklUieZ Buylcgii ukculcu- 
dik oaeOe. W 1990 Zylr izh SS0 lyoięty, 
oiedem tel pOźdieZ ZuC I-IUp 14 lyoiaty. 
neU oię adaZe, aroakuakdik Udii giewielk 
w lkZ oylmetZi nwikgi. Niy we oię więt tay- 
cr tęUea. Wuayaewigc oię pena lym, Cy 
teuaa litagieZoi kmigucdti, aP edauatewc- 
diu UitUu tel ae gucgitą, wueteZą Op UjeZu 
pethedakdic. BpZis lP lkuaa )uladdtayty 
- yalegUewik gct^r^1^u* UlOty w owyZ hiolp- 
uii awmoaedy Zyl Or dieZeddkZ mictezZi. 
OO dlnCoaege ZuC tnaou urZią lP uOwdiyC 
Hioapadie i Wertugalta-y-r UlOuay auaya 

onk2tgym de denUę tecr aiaUnec2 ZaakUe 
mkZcśgicmr iC zy2yni r natkzegie - m 1^- 
reUśzik aUKoryzngym - runymania oię pr- 
ni2mm ykyyZkti mnleionym ps rkC2, ZeUi 
a2m2yKZk mitzasze amkUly m molezy mryer 
aeś Zyśti tybyni r u0mnagik Or 2c0łK, Or- 
Zune Zyol diy mktyktea oię a2gaO iramę. 
MOmi Ir nikmikle, Zr lucma luamSe niku0m- 
dey ety aOeZy oię, Cy ty2Oni uatneZ r me- 
riagl olunyCrgy ImC auny nikmi.
D2dalU2mym ncZenaiktnkgikm a2unsOUK 
Zkol ikOgr a gcZtnaśtieZ nCymcgyty ołóm 
m lmleZonkm ZanyUKr aertkUKłe Ikgem Zę- 
Oste OatkUim nZliCkgiem a2toUiec2 kku- 
Kka; aolo, ne acsobk; oio sk dużo, oio sk 
okłe; c ckm cks- TeZiy, Ikgem - w oem uan, 
a2wiggr Zka a cuKZona monkolU2: aydoZe, 
C2gc, mece, ocm2tyOOr O2mr il2śa Onieti, 
u2nmiau ZmlOw i gccurZeU. nkśtS ty2Oni r 
2olclgik a wymikdirgyty sOZu, Ir arOtnao 
UieOk de aeloUity tmeglaunaty cucgil2wa 
auOCg2Śa U2gUKunZk ZknlueoUe a alklUr- 
śtis laoluykewyty cmolOWy SnwkOni naO2- 
weteZs oię UamSkgikm wielk2śti lagom^... 
aunykuywaZstym muga a aurtyemi kUu-Is 
arO woa2mgicgkm a 2Uanii U2OkZoUiec2 
a2uneUaOla ukcmlcudik acaya olmCZk Urmm- 
gatgk olunkC2gym luawgikiew.
Otnywiśtie tyra Ikgem nawone Zyol Ik- 
gem, iggc mieue 2Z2wisnKZe świeC2 ymy- 
uyl2wagec2 ar tnleuOnieolm aięzim telezy 
oaawagia wgalunk ZeOlmZOw ol2tngi2wta 
O2olaZstkC2 de 2Oty2Oge a2nCatagy ay- 
ceuyU de uęUęr e iggc onefa ABB, Wyu- 
zk'eg2 Bcugkvikar UiOu- de a2Cecgagie 

wiktk tel olagewSli ZyOdS a gaZlitngieZ- 
oakty cuma emicuatyZgyty FuagtZi i Niy- 
miyt.
WurZtym w WiktkieZ Buylagii olag2wis i 
olagewia ZęOą - ZeU oię aunyamontnc - gik 
aunkZyonk a kuaZOw a2olk2mmgiolktn- 
gktyr tyza giktkgatgi emiguagyi a aeńolw 
gik-emu2aeZoUStyr Zylec2 ZwisnUm Be- 
OnietUiece i ZklyZ nmg2oCawii. Są 2gi aur- 
Ztymym nwlaontna OnSoiaZ - w tnaoayy ae- 
curCyń leuu2ukolytngkty. ZZeOg2tn2ge 
KuOtkolwe diy tyty de ow-w lkukl2rimm 
lmOni, m2gstkty olag2wia lakik nacu2Ce- 
gie, aeluneZmZe ZeOgaU usU Op auety a ae- 
CuagSzy. Saelktnkńolw2 ZuylyZokie olcunk- 
Zy oiar Zknu2Zeyik Zyol diewiktkSe - 2U2ł2 
S au2tkgl, e w wiklm oyUlruety ZuakmZk 
auct2WgiUOw. N2wyyh oil a2luneZmZą 
olmCZe nOu2wic, uelditlwer lmuyolykar Zm- 
O2Wditlw2r gaolueg2mic i onU2lgitlw2. 
B2nonkunkgSk Udii de wotyOO 2lW2uny 
auneO WiktUs Buylagią onadoe de nO2Zy- 
tiy leUiyy auctewdikOw. Niy dcleCy ae- 
a2midca r lym, Cy wkZśtik Or Udii 2nda- 
tae wncZewde nndadie Oyat2mOw. Dy- 
alem a2lokieg2 tekauna tay aielaCdieuUi 
olagik oię w 2004 urUm a2Oolawą dr ole- 
uagic oię w WiklkieZ Buyledii r auetę - dik 
oaunslatnki tay ueZ2ldika Zmd2wladece, 
ZeU Zkol dnioiaZ - tyta tkUcuna i aielęcdiau- 
Ui a naueZkami de 2yaewieddim apaip- 
miy. JmC lkuaar wyoek2 wykwalifikewcdi 
lekauak, igfeumalyty, oaetZaliśti rd dr- 
wyzh lktyg2tegii mrcą w UreZu owkg2 ae- 

2lunymuZk 10 mili2dOw d2lcuOw. TyC de 
uaUa. Nik Ządźmy ZkddaU auaeoaygik dur- 
Zicag2wir gik r wyZąlki th2yai.
W 2SuOCdiegiu pO gcoaeg2 - arae artoUr- 
śtią - cuaethu aieuwpupdgecp, tayti cy- 
delyyageZ idyywiductgpśyir śnwedai gcZ- 
lkaikz tauZs oię pluledi Zkaaietayńolwkw 
aPOlaauZątez ZeddaUpwe cuma-. Ów wup- 
dapgy auaka daZytik imaeualyw lunywc- 
die oię arairmu luewy a2W2yuZe de auny- 
UleO, Cy giU2mu diy auayth2dai lnleZ de 
mySt oaędnedik uul2au w W2rtugcliir oUr- 
u2 woayoty mOeZą oię de McZ2uka• a2y2Z- 
gik ZeU Zkźyai oię vplvkw, aZeOe aaleyagk 
auaen cywidioluctZę aańolmews 2oikw Urr- 
mkU yhlkZc daikddie, a2aiZa C2yc-C2ls 
hawZuugeuc w MtD2daldaie i cl2OuZe de 
o2tZ alykW2Zual0w.
W2olmoakńolw2 W2Zet wladay wkW2dai oię 
a auakUegadia, Cy wlcdaa wiy, zr tnygi, e 
l2 zr taydi, lkCy w idlkueoik lyzy, klOuny 
Zs Op oweZkZ ukaueakdlatZi wyOklkgewcli. 
Dlclkcer UIyOk wlcdaa mOwi, Cy luakZc ti- 
UwiOrmea Uewmdalge ClpZUi i auakyoaUe- 
te, daielia de aOl kweuyluuyr ageoia Oeu- 
mewk leUauolwa, apdwyConaa ealcly w 
wyyluCedyyh UelkZUayh Op yeuan geuakZ 
fugUtZeduZąyyth oaeletagyth audUlOw 
raiyUi aduewelgkZ - augifiUewcdi w auak- 
Uegcgiu, Cy deZue Zyol deZuer e leaoae Zę- 
Oaiy Zeoayak leaoae, eZywclklk 2 deawi- 
oUezy U2ńtaąyyth oię de -^soo a wyuaźgkz 
aPluayZy dik2dolawadia pO pcOlu taydią, 
zr oię iw UeCy, wieuaąt, Cy leU me Z-a.

Dęnęńczerie ra str. 1 "J

! 

I

mikonkadic oleuea oię p auetę w WiklUikZ 
Bu-ledii. Wedadic aua-ZwuZą aunkyolawi- 
tiklolwc Zu-l-ZoUiy, oauawdnaZątk rta-- 
wiśyiy auay eUaaZi agcZemeśa ZęayUe ed- 
CieloUikge u UadyydalOw. Ze 1S wiyoięyy 
Welat-, Węcuay, Cakoi, Slbwaty, mikon- 
Ueńzy Slrwydii i UreZOw Zall-tUith, lcUith 
apOen ZuC dik ZęOą muoikli oUleOea. Buy- 
lyZoUi uygeU auety Zędaie Ote gith plweu- 
l-, e wkuyfiUayZi Iz- umieZęlgPŚti ncwa- 
dpwyyh i ZaayUewyth, dpUpgywca Zędnik 
oemp Cytik. WyZśa ZęSą mpgli uOwgikC a 
mUrytie woayoty ti Welctyr UlOuay w też 
zhwiti ycayoluZą w WielUieZ Buylcgii Zm 
akawplkdia i de waucidkoie. Nik ZęSą mu- 
oikli oię ZuC laUca aptizZi, ZęSą mikli aue- 
wp Or aedZayia auety i owkCP mieZota w 
oaelktakńolwie.
Cay ulclwiedie ncubZUpweZ ymictezZi a 
uZeConkCP wothpyu Op Zpgcloakge ae- 
thrOu dik auZpCy ZedgcUik lkge wothr- 
On w Zkoatak więUoaym olppgin? amictuZą 
auaetikC daZtaęśyieZ ludaie mlpynir ewZil- 
di, a OuCym aPledtZaCew. BeOedie wyUe- 
auZą, Cy pZewe leUe Zkol Zkaapdolcwdc - 
ar pieuwoaer ymictedzi w ayetydewcgkZ 
wiaUoaeśti mluaymuZs UedlaUl a ueyaig- 
dyw UuaZkw, e ar ytucik, dcZtaaSyikZ z-zs 
oię yeueZia i wuOzia Op oikZie. Z yhwils 
plweutie ctedit, wielk ptaUlytadyyh atp- 
ZlewOw aeolcdie uougięlyth. Dte wikln 
Cytik Zadnik a akwdeśtis tieUawoak, clk 
lyC luudgikZoaer Zp wywaccZstk elcolytn- 
geśti, adelgeśti adaalewadic oię Op dr- 
wyyh wetudUOw i śuedewioU.

Rzeczycka-Dyindal

1
1
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□ W ubiegłym tygodniu w wypadku sa
mochodowym pod Lille zginął br^. Andrzej 
Kaczmarek ze Zgromadzenia Misjonarz” 
Oblatów Maryi Niepokalanej.
Br. Andrzej Kacz- » » 
marek urodził się | 
1 września 1951 r. 
w Wolsztynie. Do 
Zgromadzeńia 
wstąpił w 1973 r. 
w Obrze-Marko- 
wicach. Śluby 
wieczyste złożył 
6 wr/.eśnia 1981 
w Kodniu. W la
tach 1973-1987 
pr^^ował kolejno 
w placówkach 
oblackich
Obrze, Markowicach, Kodniu, Katowi
cach, Milanówku, Lublińcu i Bodzanowie. 
W 1995 skierowany został na misję w Ka
merunie, gdzie przebywał przez okres 
dwóch lat. Po powrocie z Afryki pracował 
w Domu Zakonnym Oblatów w Vaudrico- 
urt, gdzie zajmował się pracami gospodar- 
czo-remontowymi, pielęgnacją parku i 
opieką nad ojcami w podeszłym wieku. 
Współpracował przy dystrybucji oblackie- 
go miesięcznika „Niepokalana”. Był czło
wiekiem skromnym, wrażliwym, bardzo 
uczynnym i zawsze chętnym do pomocy 
potrzebującym. Gorliwie służył swojemu 
Zgromadzeniu, był posłuszny autoryteto
wi Jana Pawła II i nigdy nie był obojętny 
na sprawy dotyczące jego ojczystego kra
ju. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 10 
lutego w kaplic” Domu Oblatów, w której 
uczestniczyły siostry zakonne, ojcowie i 
bracia oblaci, księża z okolicznych para
fii oraz przyjaciele zmarłego. Pochowany 
został w oblackiej kwaterze miejscowego 
cmentarza w Vaudricourt.

wej Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bi
bliotek i Archiwów Polskich na Zacho
dzie. Tematyką przewodnią sesji będzie: 
Wpływ muzeów, bibliotek i archiwów na 
kształtowanie tożsamości Polaków i ich 
obrazu historycz^negc^. Osoby zaintereso
wane szczegółowym programem sesji pro
szone są o kontakt pod adresem: Polen- 
museum, CH 8640 Rapperswil, PF. 1251, 
Suisse.
Warto nadmie
nić, że z okazji 
jubileuszu Mu
zeum Polskie 
przygotowało na 
rok 2003 bogaty 
program imprez, 
m.in. wystawy: 
Romantyczne 
krajobrazy pol
skie , Elizeusza 
Cieślika, artysty 
fotografika z 
Puszczykowa k. 
Poznania; Świa
tło i barwa, Wal
tera Haymanna, artysty malarza z Zury
chu; Kolory mojej tożsamości, malarstwo 
polskie ostatnich 200 lat; Od Korei po 
Kosowo, wystawa dokumentująca 50 lat 
polskich misji pokojowych; Dwie ojczy- 
z^n^y^, malarstwo Heinza Steinmanna, szwaj- 
carsko-australijskiego malarza.

RAPPERSWIL

LITWA
□ Ks. Wacław Włodkowicz z Wilna zo
stał wybrany „Polakiem Roku 2002 na Li
twie”.

WIELKA BRYTANIA
□ W Londynie odbył się wernisaż retro
spektywnej wystawy prac malarskich prof. 
Wojciecha Falkowskiego, artysty malarza, 
lekarza psychiatry i rektora Polskiego 
Uniwersytetu na Obczyźnie.
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POLSKA
□ Podczas ostatniego posiedzenia sejmo
wej Komisji Spraw Zagranicznych i 
Łączności z Polakami za Granicą przepro
wadzono dyskusję nad rządowym progra
mem współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą. W dyskusji posłowie ocenili opra
cowanie jako wartościowe, ale w dużej 
mierze postulatywne, ponieważ brak gwa
rancji odpowiednich środków uniemożli
wia realizację wielu zadań. Krytycznie 
oceniono brak koordynacji działań wobec 
środowisk polonijnych.
Według badań Instytutu Spraw Publicz
nych 60 tysięcy Polaków, którzy wyemi
growali z ojczyzny wróciło do kraju po 
1989 roku.

ML

SZWAJCARIA
□ Muzeum Polskie w Rapperswilu przy
stąpiło do organizowania 25. Jubileuszo- Wojciech Falkowski urodził się 17 czerw-

ca 1930 w Nowogródku. Studia medycz
ne odbył na Uniwersytecie w Dublinie 
1950-57; specjalistyczne na Uniwersyte
cie. Londyńskim (Instytut Psychiatrii i 
Szpital Maudsley); artystyczne w Studium 
Malarstwa Sztalugowego w Londynie u 
prof. M. Bohusz-Szyszki; muzyczne u 
prof. W. Mierzejewskiego (studium gry 
fortepianowej) 1973-79; stopień kwalifi
kacyjny Królewskiego Kolegium Lekarzy 
Domowych 1967; dyplom z dziedziny psy
chiatrii 1970; kwalifikacyjny stopień spe
cjalistyczny Królewskiego Kolegium Psy
chiatrii 1971; najwyższy stopień członko
stwa Królewskiego Kolegium 1983. Le
karz domowy w Londynie 1957-66; pra
cownik Instytutu Psychiatrii i Szpitala 
Maudsley na Uniwersytecie Londyńskim 
1966-1974; konsultant oraz starszy wy
kładowca: Uniwersytetu Londyńskiego, 
Szkoły Medycznej w Londynie, szpitala 
św. Jerzego w Londynie 1974-; kierownik 
Wydziału Badań Naukowych Alcohol 
Community Centre for Education Preven
tion and Treatment 1985-; profesor Pol
skiego Uniwersytetu na Obczyźnie w 
Londynie (prorektor 1992-1993, rektor 
2002-); visiting professor Uniwersytetu 
Poznańskiego. Psychiatra-ekspert ds. są
dowych. Autor licznych artykułów nauko
wych w czasopismach specjalistycznych, 
szczególnie dotyczących zagadnień alko
holizmu i psychoterapii oraz rozdziałów 
w międzynarodowych podręcznikach i 
książkach. Współredaktor „British Jour
nal of Psychoterapy” 1984-86 i redaktor 
rocznika psychiatrycznego „Echo” 1991-. 
Laureat wielu wyróżnień zawodowych i 
naukowych. Prezes i wiceprezes Centrum 
Psychoterapii Analitycznej w Londynie 
1976^86. Członek: Związku Lekarzy Pol
skich na Obczyźnie (prezes 1978-88) 
1969^, zarządu komisji egzaminów kwa
lifikacyjnych Królewskiego Kolegium 
Psychiatrycznego 198^^89, Związku Pla
styków Polskich w Wielkiej Brytanii 
1987^, Głównej Kwatery ZHP w Londy
nie 199^^94. Jako artysta malarz prezen
tował swoje prace na licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych (pierwsza 
nagroda za malarstwo sztalugowe przy

znana przez „Art Coun
cil” Królewskiego Okrę
gu Kensington i Chelsea 
1991). Odznaczenia: Or
der Odrodzenia Polski 
(V) Miejsce zamieszka
nia: Wielka Brytania 
1940-.
□ W Londynie odbył się 
I Festiwal Filmów Pol
skich, którego koordyna
torem była Monika Bra
id z Instytutu Kultury 
Polskiej.
□ W ostatnią niedzielę 

I stycznia Hammersmith
Town Hall zgromadził 
ponad 1000 osób. Taki 
tłum przybył, żeby oglą
dać występ polskiego gó

ralskiego zespołu „Golec Orkiestra”.
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POLONIA FRANCUSKA 
A POLSKI SEZON KULTURALNY 2004 

W roku 2004, który ogłoszony został
Polskim Sezonem Kulturalnym we 

Francji, z pewnością odbędzie się szereg 
imprez, spotkań i uroczystości promują
cych nasz kraj wśród francuskiego spo
łeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że w 
przygotowywanym programie obchodów 
nie zabraknie miejsca na ukazanie wiel
kiego wkładu Polonii francuskiej w roz
wój cywilizacyjny tego kraju. Od najdaw
niejszych czasów stosunki polsko-francu
skie zajmowały szczególne miejsce w 
naszej historii, a symbolami więzów łączą
cych oba społeczeństwa stawały się okre
ślone osoby, które złotymi zgłoskami 
wpisały się we wszystkie niemal dziedzi
ny życia francuskiego. Niestety, wiedza 
0 dokonaniach naszych rodaków, zarów
no w kraju, jak i w wielu środowiskach 
francuskich jest znikoma. 
Dlatego uważamy, że Rok Polski we Fran
cji jest znakomitą okazją do przypomnie
nia wybitnych zasług Polaków i osób pol
skiego pochodzenia dla tego kraju, co jed
nocześnie niezbicie świadczyć będzie o 
tym, że już od dawna „jesteśmy w Euro
pie” a także o wielowiekowych związ
kach polsko-francuskich. 
W ramach obchodów Polskiego Sezonu 
Kulturalnego, Instytut Badań Biograficz
nych w Maisons-Alfort chce podjąć się 
zorganizowania w 2004 roku w Paryżu 
kolejnego, VIII Międzynarodowego Sym
pozjum Biografistyki Polonijnej pt. Pola
cy we Francji. Historia i współczesność. 
Moglibyśmy zaprosić wówczas do udzia
łu w sympozjum, jako relatorów i uczest
ników, wielu przedstawicieli elit francu
skiego życia politycznego, kulturalnego 
1 naukowego. Towarzysząca sympozjum 
publikacja książkowa w języku francu
skim (wygłoszone i nadesłane referaty) 
mogłaby się stać podstawowym źródłem 
informacji o wkładzie Polaków na prze
strzeni stuleci w rozwój cywilizacji fran
cuskiej. Tego typu publikację należałoby 
następnie, w ramach promocji, bezpłatnie 
rozesłać do francuskich bibliotek, insty
tucji naukowych i państwowych, człon
kom Senatu oraz prasy, radia i telewizji 
francuskiej. Byłby to trwały ślad Polskie
go Sezonu Kulturalnego wzbogacający 
francuską historiografię. Jesteśmy prze
konani, że tego typu opracowanie zainte
resuje Francuzów i bez wątpienia zasko
czy niejednego, że tak wiele nasi rodacy 
wnieśli do tutejszej cywilizacji. 
Planowane referaty i artykuły do książki 
to m.in.: Więzi polsko-francuskie na prze
strzeni stuleci (ogólny referat wprowadza
jący) • Początki tysiącletnich kontaktów 
polsko-francuskich • Maria Leszczyńska 
- Polka na tronie Burbonów i jej ojciec 
Stanislas Le Bienfaisant • Polacy wobec 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej • Zawsze 
wierni Napoleonowi. Polski wkład w dzie
je Wielkiego Cesarstwa • Aleksander Wa
lewski, polski syn Napoleona • Polacy na

barykadach Komuny Paryskiej • Florian 
Trawiński - zbawca Luwru i nagromadzo
nych w nim arcydzieł • Polacy w obronie 
Francji 1870-1871 •Polscy żołnierze-ba- 
jończycy w szeregach Armii Francuskiej
• Polscy żołnierze w obronie Francji pod
czas II wojny światowej • Polacy we fran
cuskim ruchu oporu 1940-1944 • Udział 
Polaków w walkach o wyzwolenie Fran
cji w 1944 • Polacy w Legii Cudzoziem
skiej • Ze sztalugą na Montmartre. Polscy 
malarze w Paryżu • Polacy i osoby pol
skiego pochodzenia w historii francuskie
go sportu • Polska obecność literacka nad 
Sekwaną • Naukowcy polscy na francu
skich uczelniach • Polacy i osoby polskie
go pochodzenia w siłach zbrojnych, żan
darmerii i policji francuskiej. • Wkład Po
laków w rozwój francuskiej architektury
• Wynalazcy, konstruktorzy, projektanci 
czyli polska myśl naukowo-techniczna we 
Francji na przestrzeni XIX i XX wieku • 
Polacy w CNRS (Narodowy Ośrodek Ba
dań Naukowych) • Chopin i inni - muzy
cy polscy we Francji • Polska Misja Kato
licka we Francji • Polska emigracja za
robkowa ■ Instytucje i stowarzyszenia po
lonijne we Francji na przestrzeni wieków
• Prasa polonijna we Francji na przestrze
ni stuleci ■ Polscy kawalerowie Legii Ho
norowej ■ Współczesna Polonia francuska
• Historia i działalność polskich placówek 
dyplomatycznych na terenie Francji • Pol
skie pomniki we Francji • Aneks [ok. 1000 
encyklopedycznych biogramów (z foto
grafiami) zasłużonych Polaków dla Fran- 
cjij.Wszystkie referaty będą ilustrowane 
barwnymi fotografiami lub rysunkami. 
Naszą propozycję oraz wstępny szczegó
łowy projekt z kosztorysem przesłaliśmy 
18 listopada 2002 r. do Kancelarii Senatu 
RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mi
nisterstwa Kultury oraz do wiadomości 
polskich placówek dyplomatycznych we 
Francji z prośbą o zajęcie odpowiedniego

stanowiska do 30 marca 2003 r., gdyż jest 
to ostateczny termin, żeby przystąpić do 
ewentualnej realizacji zaproponowanego 
projektu. Mamy nadzieję, że w progra
mie obchodów Roku Polskiego znajdzie 
się również miejsce dla Polonii francu
skiej, która pod względem liczebności 
zajmuje czołowe miejsce wśród Polonii 
europejskiej.
Instytut nasz zorganizował już siedem 
międzynarodowych sympozjów nt. wkła
du Polaków w światową cywilizację, któ
re cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
m.in. w 2001 roku w Kwaterze Głównej 
NATO w Belgii, czy w 2002 na Uniwer
sytecie Urbaniańskim w Rzymie. Każde
mu z sympozjum towarzyszą publikacje 
książkowe (ok. 450-700 stron).
O dotychczasowo zorganizowanych 
przez nasz Instytut sympozjach oraz wy
danych publikacjach książkowych doty
czących Polonii informują strony interne
towe: www.^ficynamjk.com.pl oraz 
www.oficynamjk.com.pl^rzym

Agata i Zbigniew Judyccy
Instytut Badań Biograficznych

SEZONU NIE ROBIĆ WC^l^iE

Od dłuższego czasu mówi się w kraju 
o przygotowaniach do Polskiego Se
zonu Kulturalnego we Francji w 2004 

roku. Jest to niewątpliwie okazja do za
prezentowania nad Sekwaną dorobku kul
turalnego znad Wisły i nie tylko. Nieste
ty, jak wynika z ostatnich relacji, nie ma 
żadnego programu i nie bardzo wiadomo, 
co możemy Francuzom pokazać. Brak 
konkretnej oferty i nieudolność polskiej 
administracji kolejny raz doprowadzi do 
tego, że przeciętnemu Francuzowi Polska 
kojarzyć się będzie z bigosem, wódką 
czystą i wąsami Wałęsy... a może jeszcze 
z latawcem, nowym „symbolem” nasze
go kraju. Ostatnio jednak coś drgnęło! 
Otóż minister kultury Waldemar Dąbrow
ski powołał w październiku ubiegłego roku

• ••

na stanowisko komisarza Polskiego Sezonu 
we Francji Andę Rottenberg, wg infor
macji zamieszczonej w „Rzeczypospoli
tej” jedną z najważniejszych i najbardziej 
kontrowersyjnych osobowości zajmują
cych się współczesną sztuką w Polsce, byłą 
dyrektor Galerii Zachęta, z którego to sta
nowiska złożyła rezygnację pod naciskiem 
opinii publicznej, gdyż jej program spo
tkał się z wieloma zarzutami. O tempora, 
o mores! Na łamach tejże „Rzeczypospo
litej” (z 14 grudnia 2002) ukazał się wy
wiad z panią komisarz, która po dwuty
godniowym (za pieniądze polskich podat
ników) pobycie we Francji w celu nawią
zania odpowiednich kontaktów w konklu
zji rozmowy stwierdziła: Jeżeli jedynak nie 
przekonamy Francuzów, że mamy do za-

14 strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 23 lutego 2003
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O KAŻDEJ PORZE CHCĘ MOWIC Z TOBĄ

Dlaczego ludzie przypominają sobie o Bogu, modlitwie, do
piero wówczas kiedy jest im ciężko na duszy, przeżywają tra
gedie (^t^obisSe i rotdzi nnd dramat'/?

W czasie tym przełamują barierę nawet ci, którzy na codzień 
Boga omijają i to niekoniecznie z racji swojego ateizmu.
Tak już widać jest w życiu, że kiedy wydaje nam się, iż jest nam 
dobrze, to pławimy się w zamożności, w prowizorycznym szczę
ściu - sami. Dopisuje nam zdrowie, dzieci rosną, uczą się, szka
tułka jest pełna, a uśmiech nie schodzi z twarzy. Rodzina, przy
jaciele i kolejne kieliszki za pomyślność. I tak mijają dni, mie
siące, czasami lata...
I nie wiadomo skąd i dlaczego przychodzi do nas nagle niepro
szony gość, przychodzi czas naznaczony łzami. Wszystko za
czyna się sypać. Dzień za dniem przynosi nowe nieszczęścia, 
nowe dramaty, czasem śmierć ukochanej osoby dopełnia kieli
cha goryczy, który wypić musimy właśnie my, tacy do niedawna 
niezależni szczęs'ciem.
Z samego środka ukwieconej łąki spadamy w nie znaną nam 
dotąd przepaść. I wokół robi się dziwnie pusto. Dzieci dawno 
gdzieś odeszły, telefony zamilkły, najbliżsi, przyjaciele zapo
mnieli adresu... Jesteśmy zupełnie sami. Pogrążeni we własnych 
nieszczęściach, zaczynamy rozpaczliwie szukać czegoś, co mo
głoby bodaj na chwilę ukoić w zapomnieniu, dać prowizoryczną

ulgę, podtrzymać nadzieję. Alkohol, tabletki, złudzenia...
Jak krótka jest droga do całkowitego upadku, utraty wiary w 
siebie, we własne możliwości. I tak nądeszła ta nieunikniona 
chwila, kiedy tracimy wiarę w poczucie własnej wartości. Jeste
śmy na dnie, w punkcie zero. I zaczyna być nam wszystko jed
no, co stanie się z nami, dziećmi, z naszym domem.
I na tym ludzkim dnie dokonuje się nagle coś, czego nie umie
my sobie wytłumaczyć. Pojawia się On... zapomniany Bóg. I - 
myślę, że to nawet nie my wołamy Go, to On przychodzi do nas 
jako znak swego Miłosierdzia. „Nie lękajcie się, jestem z wami i 
pozostanę z wami aż do skończenia świata^... ” I ręce same zaczy
nają szukać różańca, a usta szeptać modlitwy.

Barbara B. Grzybowska

Minęło tyle lat od czasu, kiedy Matka mówiła mi, 
Nigdy od Niego nie odchodź:, 

bądź z Nim zawsze, a On będzie z tobą do samego końca.
Minęło tyle lat wymazanych z pamięci, bo pamiętać nie chciałam. 

Odeszłam od Niego, byłam w innym świeckie, 
nie czułam Jego obecności, bo czuć nie chciałam. 

Minęło tyle lat.
A teraz, kiedy siedzę w pustym pokoju, pozbawiona dobrych wspomnień 

wiem, że straciłam w życiu to, co najważniejsze, 
dlatego wołam, przyjdź do mnie raz jeszcze i powtórz to, 

co mówiłaś przed laty.
(Fragment impresji „Prośby do Matki”
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proponowania coś więcej, to równie do
brze możemy tego Sezonu nie robić wcale. 
Ale kto ma Francuzów przekonywać? 
Chyba pani komisarz. A przecież przed 
pięciu laty w roku 1998 obchodziliśmy 
Rok Polski w Północnej Francji, który 
przez francuskie środowisko odebrany zo
stał z wielkim aplauzem. Rok ten organi
zowany z inicjatywy Konsulatu General
nego w Lille przy poparciu władz francu
skich, francuskich mediów, organizacji po
lonijnych i Polskiej Misji Katolickiej pro
mował polską politykę zagraniczną, kul
turę, naukę, gospodarkę i turystykę. Zor
ganizowano ponad 150 różnych imprez 
polskich, polsko-francuskich i międzyna
rodowych (festiwale, wystawy, koncer^ty, 
targi handlowe, konferencje), w których 
uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób. Po
dobna sytuacja miała miejsce w okresie 
wrzesień 2000-lipiec 2001, kiedy promo-

23 lutego 2003

KRZYŻÓWKA Z SENTENC/Ą ISOKRATESA
- PROP^O^NU/E MARIAN OZIWNIEL -

Poziomo: A-1. Grecki mówca i nauczyciel wymowy (436-338 p.n.e.), założy
ciel szkoły retorycznej w Atenach; B-IO. Brzost; C-1. Pomieszczenie w koście
le usytuowane zwykle w pobliżu prezbiterium; D-IO. Rodzaj słabego wytraw
nego wina z jabłek; E-5. Beczka na wino lub piwo; F-1. Niewiadoma z alfabe
tu; F-9. Jorge (1912), brazylijski pisarz i publicysta; G-5. Odkryta część bu
dynku otoczona balustradą; H-1. Przestarzałe: zespół kół zębatych; H-9. Nie
wielka łódź sportowa; I-5. Religia, wyznanie; J-1. Dawniej w termometrach; 
K-5. Właściciel karczmy; L-1.....Europejska; M-5. Grupa motocyklistów lub
samochodów jadących razem.
Pionowo: 1-E. Dramat religijny zaczerpnięty ze Starego i Nowego Testa
mentu; 2-A. Stop żelaza z węglem; 3-E.Uroczysta gościna; 4-A. „Pani” na 
grzędzie; 5-E. Najbardziej czynni członkowie jakiejś organizacji; 6-A. Pierwia
stek chemiczny (As) o liczbie atomowej 33; 6-L. Państwo Odyseusza; 7-E. 
Przyrząd kuchenny do rozdrabniania warzyw; 8-A. Rodzaj literacki; 8-L. Okre
ślona porcja żywności w wojsku; 9-E. Nadnaturalny dar udzielany przez Boga 
człowiekowi, niezbędny do jego zbawienia; 10-J. Bajkowy potwór ziejący 
ogniem; 11-A. Urzędowa wizyta połączona z kontrolą; 12-J. Pierwotna osada 
obronna; 13-A. Ciasto z jabłkami.

wano Polskę w Królestwie Belgii i Wiel
kim Księstwie Luksemburga. Może warto 
sięgnąć do doświadczeń organizatorów 
tych udanych przedsięwzięć. Ale we wspo
mnianym wywiadzie pani Anda Rotten
berg jedynie stwierdza z żalem: Niemniej, 
zobaczyła^ni^, jaką ogromną pracę wykonali 
np. Czesi - ich sezon kulturalny we Fran
cji trwa właśnie - jak bardzo zwarli szere
gi, by pokazać się z dobrej strony. Owszem,, 
pomaga im fakt, że krewną osobny,, która or
ganizuje sezony kulturalnie, jest Czeszka. 
Ona ma lepsze „wejśc^lia” niż ja. Trzeba 
poszukać „wejść” w środowiskach polonij
nych, od lat zakorzenionych we francu
skich strukturach, które albo same zaliczają 
się do opiniotwórczych środowisk francu
skich, albo mają „krewnych” w tych śro
dowiskach. Per piu vie si va a Roma!

S. Kijewski

Litery z pól ponumerowanych 
od 1.do 24 utworzą rozwiązanie. 

Życzymy powodzenia, 
czekamy na odpowiedzi.

Rozwiązanie krzyżówki 34/2001: 
Zdrowaś Maryjo

Poziomo: pokora, Jezus, podróże, Matka, 
splendor, Betlejem, kibic, Stacja, prawo, zale
ty. Pionowo: popisy, wiara, korale, bitwa, ró
żaniec, modlitwa, denai^, ujęcie, bulka, Śmiały.

Rozwiązanie krzyżówki 35/2001: 
Łaskiś pełna

Poziomo: format, łachy, starka, śnieg, Betle
jem, medalion, nisza, skarga, obraz, aparat. 
Pionowo: omasta, Jasna, odwaga, chleb, 
geologia, ortalion, niebo, Maryjo, dział, trau
ma.
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- ŻYCIE RODZINNE -
REDAGUJE ZESPÓŁ Z HAMBURGA

„NOW^" CZŁOWIEK 
W RUCHU DOMOWY KOŚCIÓŁ

Ruch oazowy, określany od 1969 r. Ru- czym polega więc ten model wy-
chem Żywego Kościoła, a potem Ru- N chowawczy? Co to jest „stary” i 

’ ..................................................... „m)wy” ęz^ow^ie>^ę
W procesie wychowania, które zmierza 
do wyzwolenia w człowieku zdolności do 
dawania siebie innym z motywu miłości 
Boga, nie można zapominać, że w każ
dym człowieku istnieje tendencja ego
centryczna, czyli skłonność do czynie
nia siebie samego centralną i najwyższą 
wartością. Objawienie Boże wyraźnie 
wskazuje, że jej źródłem jest grzech 
pierwszych ludzi (por^. Rdz 3,1-24). To 
skażenie ludzkiej natury sprawia, że wy
chowanie do wolności i miłości rozciąga 
się na całe życie człowieka. 
Konsekwencją takiej tendencji, która w 
najgłębszej swojej istocie jest dążeniem 
do jakiegoś samoubóstwienia, są różne 
zachowania grzeszne, zamknięte u św. 
Pawła w określeniu „starego człowieka” 
(Ef 4,22), będące przejawem zniewole
nia. Ks. Blachnicki słusznie zwraca uwa
gę na dodatkowy wpływ, jaki na to znie
wolenie ma współczesna cywilizacja, 
której produktem jest człowiek zdezin
tegrowany, żyjący w jakiejś głębokiej 
schizofrenii; człowiek konsumpcyjny, 
jednostronnie nastawiony na konsump
cję, a przez to mało aktywny i twórczy; 
człowiek wyczynowy, koncentrujący 
wszystkie swoje siły na osiąganiu wyni
ków w jakiejś wąskiej wyspecjalizowa
nej dziedzinie; wreszcie człowiek stada, 
czyli człowiek manipulowany (der 
Mensch ohne Ich), który myśli i działa 
według sloganów, jakie słyszy w środ
kach masowego przekazu.
Owocem odkupienia dokonanego przez 
Chrystusa jest „nowy człowiek”. Według 
twórcy metody oazowej nie jest on jed
nak kimś od razu danym w postaci goto
wej, ale kimś, kto musi rozwijać się i 
wzrastać przez całe życie w nieustannym 
zmaganiu się ze „starym człowiekiem”. 
Ks. Blachnicki zaznacza przy tym, że ten 
proces rozwojowy rozpoczyna się od 
pewnej ingerencji Boga w skażoną natu
rę ludzką, którą Pismo Święte nazywa 
nowym stworzeniem czy też nowymi na
rodzinami (por. 2 Kor 5,17; J 3,3.7). Wte
dy upadły człowiek otrzymuje princi
pium i zasadę nowego życia, którym jest 
sam Duch Święt^y.
W programie formacyjnym Ruchu Świa
tło-Życie ks. Blachnicki próbuje określić 
dalsze etapy duchowego rozwoju czło
wieka, podkreślając zwłaszcza rolę Du
cha Świętego, który udziela skażonej 
naturze ludzkiej swojej wewnętrznej dy
namiki. Według niego takie działanie 
Ducha Świętego sprawia, że człowiek za
czyna odczuwać w sobie pragnienie 
życia w dawaniu siebie, a tym samym do

Rucn oazowy, określany od 1969 r. I 
chem Żywego Kościoła, a potem l._ 
chem SwmUw:ay(^i(^, y^oeawH aię n a h oi^ahc^fr- 

cie polskiego Kościoła już pod koniec lat 
pięćdziesiątych. W tym czasie aługa Boży, 
ks. Franciszek Blachnicki, założyciel tegoż 
ruchu, wypracował metodę rekolekcyjną tzw. 
oazę, zastosowaną najpierw w grupach dzie
cięcych a następnie w grupach młodzieżo
wych. W następnych latach metoda reko
lekcyjna oazy została wykorzystana również 
podczas rekolekcji oazowych dla różnych 
grup stanowych ludzi dorosłych, w tym dla 
małżonków skupionych w Kręgach Domo
wego Kościoła.
Od samego początku ruch oazowy dał się 
poznać jako ruch formacyjny, ukierunko
wany na wychowanie nowego człowieka - 
poprzez cały system formacji podstawo
wej. Na drodze odkrywania człowieka jako 
osoby, stworzonego przez Boga na Jego 
obraz i podobieństwo, na drodze odkrywa
nia całej głębi dzieła odkupienia w czło
wieku, we wspólnocie oraz w świecie, 
wreszcie na drodze odkrywania tajemnicy 
Kościoła jako wspólnoty, Ruch Światło- 
Życie prowadził i wciąż prowadzi do od
nowy człowieka i całych wspólnot w Ko
ściele lokalnym i powszechnym. Realizu
jąc swój charyzmat, Ruch Światło-Życie 
uczy kolejne pokolenia Polaków, jak pod
dawać swoje życie światłu Bożemu, a tym 
samym wchodzić na wspaniałą drogę wol
ności dzieci Bożych. Wskazuje równocze
śnie na Chrystusa i Niepokalaną, jako na 
wzorce tej postawy wolnoś'ci i miłości, a 
zarazem całkowitego posłuszeństwa i pod
dania woli Bożej.
W wypowiedziach ks. Franciszka Blachnic
kiego na temat formacji ku dojrzałości 
chrześcijańskiej pojęcie nowego człowie
ka jawi się jako fundamentalne. Zawiera 
ono obraz człowieka odpowiadający my
śli Boga - Stwórcy, określony bliżej w li
stach św. Pawła (Ef 4,20-24; Kol 3,5-10) 
oraz w nauczaniu Yaticanum II (DM 12, 13, 
21). Założyciel Ruchu Światło-Życie za
czerpnął z tego obrazu, aby na nim oprzeć 
model wychowawczy, realizowany w ra
mach formacji oazowej. Wychowanie no
wego człowieka uważał bowiem za pierw
szorzędne zadanie pośród wszystkich wy
siłków, jakie są podejmowane w celu roz
wiązania problemów społeczności ludzkiej. 
Jego zdaniem żadna rewolucja ani program 
społecznego wyzwolenia nie zdołały roz
wiązać problemu nowego człowieka, czyli 
problemu jego przemiany i wychowania. 
Jedynie zbawienie, które przynosi Chry
stus, ma moc przemiany i stworzenia-no
wego człowieka, gdyż Qno przynosi uzdro
wienie człowieka „od korzenia”. W opar
ciu o takie uzdrowienie można rozwiązy
wać pozostałe problemy człowieka.

RELIGIA W WYCHOWANIU
Ziunia ma dopiero trzy lata. Jest za mała, 
Żeby iść na Mszę św. Będzie się nudzić. I 
tak nic nie zrozumie...
Hm... A czy musi zrozumieć? A czy my, 
dorośdi, na pewno już zrozumieliśmy? 
Pomyśl, Mamo, o ile trudniej potem bę
dzie dziecku, powiedzmy siedmioletnie
mu, gdy raptem zdecydujemy się je za
chęcać czy zmuszać do praktykowania 
naszej religii czy naszych przyzwycza
jeń! Nie czekajmy do siedmiu lat. Zacznij- 
my i w tej dziedzinie od kołyski.

dyskutować.

ks. dr Jan Mikulski

Ja dzisiaj fot. a. ZjiHuJEwsKa. 
nie mam 
ochoty iść 
do ko
ścioła — 
oznajmia 
Funio w 
niedzielę | 
rano.
Ochoty 
Pytanie \ 
ogóle nie 
wchodzi 
w rachu-" 
bę! Nawet nie ma o czym _ 
Jeśli bracie należysz do naszej rodziny, 
do naszego domu, to myjesz rano zęby, 
zupę jesz łyżką z talerza, a w niedzielę 
idziesz z nami do kościoła!

Jacek Myciejsk 
z: „Elementarza dla rodz^icó^w", s^. 44

przekreślenia wszelkich odruchów ego
centrycznych w swj)j<j| osobie. Człowiek 
odrodzony z Ducha Świętego zaczyna 
uświadamiać sobie swoją pychę jako zło 
i skażenie, dlatego wchodzi w stan we
wnętrznej walki ze sobą i ze „starym czło
wiekiem”.
Zdaniem twórcy metody oazowej tylko 
tak ukształtowany nowy człowiek może 
się stać narzędziem w ręku Boga, w dziele 
rozwiązywania problemów dzisiejszego 
świata i caiej ludzkości. Jeżeli zgodzimy 
się, że „nowy człowiżO” jako model wy
chowawczy jest bardzo dobrą propo
zycją dla rodziców wychowujących swo
je dzieci, to możemy powiedzieć, że mał
żonkowie formujący się w kręgach Do
mowego Kościoła mają wyjątkową szan
sę, aby posłużyć się tym modelem w 
praktyce i pokazać jego aktualność i po
trzebę, a zarazem wielką wartość we 
współczesnym świżciż. Wobec różnych 
zagrożeń, jakie pojawiają się dzisiaj na 
polu wychowania człowieka, komunia 
małżeńska jawi się jako fundament szer
szej komunii rodziny: rodziców i dzieci, 
braci i sióstr, domowników i innych 
krewnych. Ma ona podstawy nie tylko 
naturalne, ale i nadprzyrodzone, związa
ne z łaską sakramentu małżeństwa. Jest 
ona równocześnie najlepszym oparciem 
dla całego procesu wychowania „nowe
go człowieka”.
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to dziś rządzi Polską? Dziś pod przewodem 
-------------- -—^^dawnego aparatu PRL, krajem rządzą układy 
towarzysko - biznesowo - polityczne. Obowiązuje lojalność 
układowa, a nie zobowiązania wobec państwa i społeczeństwa. 
Polski „Nkwswkek” (z 9 lutego) tak przedstawia problem: 
Jeśli przyjrzeć się działalności SLD-owskich baronów - potęż
nych i wpływowych szefów wojewódzkich organizacji SLD - to 
widać, jak takie układy rządzą lokalnymi społecznościami. Zbyt 
wielu baronów plącze politykę z biznesem^, za często trzeba sta
wiać pytania o nepotyzm i wykorzystywanie stanowisk publicz
nych. Jest to tym groźniejsze, że ludzie ci są bezpośrednim poli
tycznym i organizacyjnym zapleczem rządu Leszka Millera. Bu
dowali partię i jej finansową bazę, pacyfikowali niezadowolo
nych:. Zapewnili Millerowi spokój w pa^rtii. Więc on te układy chro
ni. I jeżeli dziś premier mówi, że marcowy zjazd, na którym wy
brani zostaną szefowie partyjnych organizacji terenowych, ma 
zweryfikować tych ludzi, to my nie wiemy^, o czym mówi. Bo więk
szość baronów wystawi swoje kandydatury i wygra. Baronowie 
będą więc coraz mocniejsi, tak mocni, że nie zagrozi im nawet 
ewentualna zmiana rządu. Rozbicie układów biznesowo - poli
tycznych będzie w Polsce coraz trudniejsze. Bez złośliwości rolę 
baronów można przyrównać do dawnych sekretarzy PZPR, któ
rzy w PRL byli ostatnią instancją odwoławczą. Ta władza jest nie 
formalna, jak nie była nią władza sekretarza PZPR.. Ale funkcjo
nuje według tych samych mechanizmów. Wszyscy trzymają się 
razem i wspierają zarówno w biznesie, jak i polityce, a najczę
ściej i tu, i tam,. bo obie sfery, jak powiedzieliśmy, nawzajem się 
przenikają.

Potwikrdzekie tej opinii zkajdujkmy w tzw. aferze Ry
wina. Jest to niewątpliwie największa w III Rzeczpospoli
tej afera, kk^^lzuś^l^la j^otęgię ljkład(Svą ^^iw^le!>an^(j - i^ohtpcl^ityc^. 

Jak pokazuje dotychczasow” przebieg śledztwa, jedynie dzięki 
posłom opozycji cektrc-prawicowej wydobywane są na światło 
naienne kompromitujące fakty. W tych dniach, w związku z afe
rą Lwa Rywina podejrzanego o próbę przekupstwa, redaktor 
kaczelny „Gazety Wyborczej” - Michnik został przesłuchany 
przez sejmową komisję śledczą. Autorem dociekliwego przesłu
chania był Jan Maria Rokita. „Rzeczpospolita” (z 10 lutego) zna
lazła się w posiadakiu stenogramu pcsikdaekia. Cytujemy frag
ment”, które pokazują matactwa i butę Michnika, który popeł
nia godne pogardy czyny: nie mówi prawdy, wyraźnie ochrakia 
Millera, tym samym depcze etos solidąrkościow^.
Jan Rokita: Jest kwestia istotna - mianowicie tego opóźnienia 
(publikacji o aferz.e), czy kwestia zgłoszenia do prokuratury. Pan 
mówi, że w tym czasie — pomiędzy 15 lipca czy 22 lipca a 27 
grudnia — tę sprawę opowiadał, „konsulteo^t^l” z ogromną ilo
ścią rozmaitych wpływowych osób. Dzisiaj nawet był pan łaskaw 
wymienić ok. 200 takich osób. Pan redaktor zna zapewne kate
gorie osób sprawujących kierownicze f^unkcje w państw>ie...Czy 
wśród tych 200 były takie osoby?
Adam Michnik: Opowiadałem każdemu, kto chciał słuchać. Na
tomiast ja nie umiem uczciwie powiedzieć, żeby nie wprowadzić 
w błąd szanownej komisji, czy takie osoby bŷły, czy ja z nimi 
rozmawiałem w czasie, czy później z nimi rozmawiałem^. Po pro
stu na to pytanie ja uczciwie odpowiedzieć nie potrafię, bo nie 
pamiętam..
Jan Rokita: Nie zapamiętałby pan takiej sytuacji, gdyby dzwo
nił do pana prezes Rady Ministrów albo spotkał się z panem i 
mówił: „Adamie, lepiej by było, żeby nie było na ten temat pu
blikacji”? Nie zapamiętałby pan takiej rozmowy?
Adam Michnik: Nie umiem w tej chwili tego wszystkiego sobie 
odtworzyć. Z premierem rozmawiałem i przez telefon i osobiście 
niejednokrotnie... Nie umiem wykluczyć w tej chwili^, że w jakimś 
momencie jakaś tego typu rozmowa mogła mieć miejsce, ale w 
Ż^idnym razie nigdy to nie był element nacisku na mnie.
Jan Rokita: Jeżeli redakcja robi wywiad z premierem, a naczel
ny redaktor innej gazety (chodzi o wywiad z Millerem w „Poli

tyce ” i interwencję Michnika, aby nie zamieszczano w nim pyta
nia o sprawę Rywina) wie o tym wywiadzie i składa jakieś proś
by^, to powstaje pytanie: skąd wie o tym. wywiadzie i jaką ma 
motywację, ażeby takie prośby składać? Zdrowy rozsądek nasu
wa podejrzenie, że w tej sprawie wiedzę mógł pan zaczerpnąć 
od premiera^. Chcę wiedzieć: czy tak, czy nie.
Adam Michnik: Na to pytanie rozsądnie panu odpowiedzieć nie 
potrafię. Ja nie wykluczam, że to mógł ktoś z redakcji „Polity
ki ”, ktoś może z otoczenia premiera, może sam premie/^, nie przy
pominam sobie po prostu tego...
Jan Rokita: Powiem .szczerze, trudno mi uwierzyć, że gdyby pierw
sza informacja o tym wywiadzie była w pańskiej głowie i w świa
domości z ust prezesa Rady Ministrów z taką prośbą to żeby pan 
o tym nie pamiętał.
Adam Michnik: Gdyby premier prosił mnie o coś, co ja bym uwa
żał za istotne, to to bym zapamiętał z całą pewnością. Natomiast 
sprawę jakiegoś pytania w wywiadzie dla „Poli^l^ii”... Po prostu 
w ogóle tego nie uważałem za istotne, więc nie chcę wprowa
dzać w błąd szanownej komisji^, bo nie potrafię wykluczyć, że 
zapomniałem o czymś, ale w swojej świadomości dzisiejszej nie 
trzymam tego.
Cytat ten nie wymaga komentarza. Sam w sobie wystarczająco 
obnaża krętactwo autora. Krótko mówiąc, jeśli Adam Michnik 
nie pamięta, czy to do niego telefonował premier czy nie, i to 
premier, z którym redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” jest 
po imieniu, oznacza to jedno: albo Michnik kryje siebie, albo 
kryje Millera, a być może zarówno siebie, jak i premiera. Czyli 
jesteśmy świadkami politycznego szwindla, a może i jeszcze go
rzej.

Prasoznawca

Dokończenie ze str. 12

SZW3EDZKIE LAGOM

Bo gdyb” miało być inaczej, to i kazano by im nie tak, jak im 
się każe, a całkiem i zdecydowanie odmiennie. Proste.

UwaUi wóę, żs spc^łec^2^eI^sl^\kń tt^w oaką tah^dw;, najaka
I odwrotnie. Zapewne z tego między innymi powodu Szwecja 
postrzegana jest, awłaszcaa przez brać unijną, jako przykład 
organizacji społecznej, w której prawo bierze się z porządku, a 
porządek z prawa. W sytuacji, kiedy rząd jest z lewa, Kościół z 
gór”, lud z dołu, a król z boku. Cztery siły pilnujące każną na 
swój sposób utrzymąkia istniejącego porządku. Na swój sposób 
i akurat tyle, ile trzeba. Nie mniej, nie więcej. W sam raz - La
gom.

Andrzej Niewinny Dobrowolski

* TOP PEINTRE:
TOP PEINTRE-MULTIDECOR BAT. 
RENOV. TOUT A VOTRE SERVICE. 
TEL. 06 68 43 89 37 (GAVROCH).

♦ HOT EL POLSKI W GRECJI:
Hotel polski w Grecji (na Halkidiki)

od maja do października; pokoje dwu- i trzyosobowe; 200 m. 
od morza. Niskie ceny, gwarantujemy przewóz z lotniska. 
T. 00 30 23 10 204 597, 00 30 69 44 355 025 (w Grecji); 

T. 06 86 33 89 05 (we Francji).

♦ SZUKAM STUDIA:
- Szukam studia w Paryżu, najchętniej w XVI lub XVII. 

Tel. 06 15 07 93 16.

♦ KOREPETYCJE;
- Udzielam korepetycji z j. francuskiego. TŁUMACZENIA.

T. 06 30 17 30 II.
* USŁUGI FRYZJERSKIE

- DAMSKIE - MĘSKIE.
Tel. 06 98 74 39 42; 01 46 97 96 52 (repondeur).
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ELŻBIETA MORAWSKA 
SIOSTRA IZABELA OD JEZUSA

5 lutego nad ranem w 
szpitalu w Brunoy pod

Paryżem e^marki f)o pki- 
giej chorobie Siostra Elż
bieta Jadwiga Maria (w 
rodzinie zwana Izą) Mo
rawska.
Urodziła się w Poznaniu 
28 listopada 1909 r. W 
młodości mieszkała z ro
dzicami w Paryżu.
Uczęszczała do szkół 
średnich prowadzonych 
przez „Les Soeurs de 
TAssomption”. W latach 
1930-32 studiowała w 
Wyższej Szkole Handlo
wej we Lwowie. Następnie 

_ Sióstr Urszulanek, potocznie
zwanych „urszulankami czarnymi”, i przyjęła imię zakon
ne Mafii Izabeli. Jej obłóczyny odbyły się 16 lipca 1935 r., 
a śluby zakonne złożyła 16 sierpnia 1937 r. w Poznaniu- 
Pokrzy wnie. Długie lata była nauczycielką języka francu
skiego i wychowawczynią w szkołach i internatach urszu- 
lańskich, m.in. w Poznaniu, Krakowie i Rybniku. Po za
mknięciu i upaństwowieniu szkół pracowała jako katechet
ka przy parafiach. W latach 1969-1971 przebywała w klasz
torze w Wiedniu. Od 1972 r. w Paryżu - poza klasztorem - 
za pozwoleniem władz kościelnych (przyznano jej status 
zakonnicy „extra muros”). Była urszulanką Unii Rzymskiej. 
W Paryżu przez pewien czas pracowała w Polskiej Misji 
Katolickiej, której rektor - ks. prał S. Jeż - przyznał jej Srebr
ny Medal Zasłużonych dla pMk. Bardzo aktywnie działała 
w polskim Stowarzyszeniu św. Wincentego a Paulo, gdzie 
przez około 20 lat była sekretarką. Była też członkiem Rady 
Parafialnej przy polskim kościele (rue St. Honoré). Zajmo
wała się osobami starszymi oraz nauczała dzieci osiadłych 
tu Polaków języka polskiego. Odwiedzała chorych, godzi
nami pomagała w sortowaniu lekarstw, które wysyłano do 
Polski. Pracowała przy rozdawaniu ubrań potrzebującym. 
Podczas Stanu Wojennego wydawała obiady biednym, po
magała w załatwianiu formalności pobytowych rodakom z 
kraju. Od 1977 r. była członkiem Towarzystwa Historycz
no-Literackiego i pracowała społecznie w Bibliotece Pol
skiej, m.in. opracowała archiwum Stowarzyszenia św. Win
centego a Paulo, a także Henryka i Marii Gierszyńskich. 
Była gorącą patriotką i dbała o to, by młoda generacja Po
laków zostawała przy Kościele i przy Polskości.
Msza święta za spokój duszy śp. Siostry Marii Izabeli Elż
biety Morawskiej odprawiona została we wtorek 11 lutego 
w kościele polskim przy rue St. Honore w Paryżu, przewod
niczył jej ks. proboszcz W. Szubert. Pogrzeb odbędzie się 
w sobotę 15 lutego w Polsce, w Oporowie (powiat leszczyń
ski), znajdują się tam grobowce rodzinne Dzierzykraj-Mo- 
rawskich. Tam spoczywa m.in. pradziadek Siostry Marii 
Izabeli Morawskiej - Franciszek Morawski - generał WP^, 
Minister Wojny w czasie Powstania Listopadowego, przed
tem żołnierz Armii Napoleona, tłumacz, poeta, bajkopisarz. 
Franciszek Morawski zasłynął też jaka ten, który starał się 
godzić klasyków z eomantykami. W roku 1829 ogłosił słyn
ne listy poetyckie do Klasyków i Romantyków Polskich, 
wskazywał na potrzebę kompromisu.

wstąpiła do Zgromadzenia

UNE GRANDE DAME
Kozowski était une grande 

p.—■ fcame. Bien qu'elle ait été menue
{[’■■■■' et de plus en plus avec l'age et la mala- 

I die, on ne pouvait pas ne pas la remar
’ quer. Impeccable au propre comme au fi
gure, meme aux pires moments de sa mala
die elle ne s'est jamais laisse aller et se 
comportait en hôtesse, accueillante, inte- 
ressante. Tous ceux, amis ou soignants qui 
menaient la voir devaient commencer par 
prendre une tasse de the, un gâteau ou un 
chocolat et malgré sa fatigue et sa souf
france elle s'interessait a la vie de chacun 
et avait un mot aimable et interesse. 
Très cultivee elle aimait notamment beau
coup la France et sa culture, elle avait voya
ge presque partout dans le monde et aimait 
parler de ses voyages, mais elle etait avant 
tout polonaise et extrêmement fiêre de 
l'être. Elle connaissait aussi bien son histoire que tout ce qui s'y passait 
et s'y rapportait, ayant bien sur une opinion sur tout.
Genereuse elle ne gaspillait pas son argent a des futilites. Elle aimait le 
donner mais pas de loin pour faire l'aumône. Chaque cadeau, du plus 
petit au plus grand etait refle*chi son fonction de la personne. Et quand 
elle donnait si genereusement a l'Eglise Polonaise, elle suivait de tres 
pres J'Utilisation de cet argent, non pas par mefiance, mais parce qu'el
le s'interessait vraiment au projet qu'elle soutenait.
Elle aiment beaucoup la vie et les etres, elle ne lisait que des livres 
historique et des vies d'etres d'exception, mais ceux qu'elle aimait et 
qui etaient deja retoumes vers le Pere lui manquaient beaucoup. Tres 
croyante elle priait les rejoindre et nul doute que tous ceux qu'elle a 
tant aide et tous les bienfait qu'elle a accomplit pendant sa longue vie 
lui ouvriront les portes de la maison du Pere. Nous qui l'avons connu, 
nous ne l'oublierons pas et nos prieres l'accompagnent et rejoignent les 
siennes.

18 23 lutego 2003

Marie Bea trice Omer Decugis
SECRETAIRE GÉNÉRALE A^S^SOCIATIO!n CONCORDES

POŻEGNANIE
SP. ANNY

ł froczysta Msza św. żałobna w 
•\ intencji śp. Anny Kozłowskiej

została odprawiona 30 stycznia o 
7' godz. 14.30 w kościele polskim w 
’ • Paryżu przy rue St. Honoré. Prze- 
\ wodniczył jej rektor Polskiej Misji 

Ą '-ÿ Katolickiej we Francji ks. prał. Sta
li nisław Jeż. W okolicznościowej ho

* milii wyraził swoją wdzięczność za 
wszelkie dobro, jakie Zmarła wy

; świadczyła Polakom, Kościołowi i 
ludziom będącym w potrzebie. 
Koncelebransami było 12 księży z 
PMK we Francji.
We wspólnej modlitwie wzięły 
udział licznie przybyłe siostry za
konne (Sercanki, Nazaretanki, Sio
stry Maryi Niepokalanej i Córki 
Maryi Niepokalanej) oraz wielu 
ptrzyjt^c itSl żimułej. Nie ztit^r.ikło

osób, które w ostatnim czasie opiekowały się panią" Kozłowską. W 
Mszy św. uczestniczyła także rodzina Pani Anny.
Następnego dnia, 31 stycznia, po Mszy św. odprawionej o godz. 13.30 
w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie, śp. 
Annę Kozłowską pochowano w grobowcu rodzinnym, gdzie przed 
14 laty spoczął jej mąż - śp. Stanisław Kozłowski.

opr. Redakcja

Nasza strona internetowa: http://perso.club-internet.fr/vkat

http://perso.club-internet.fr/vkat
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Nr 8 GŁOS KATOLICKI

NOWOROCZNE SPOTKANIE

f

W niedzielę 2 lutego, w Święto Matki wy widewioUer zdeZywaZąt oyute i 
Boskiej ^Gromnicznej, Polonia z Dol- curwkSk eUlaozS zyZuen—th. Aulyśti- 
nej Normandii zebrała się na swoim nowo- ewelprz— auzyZliCyli zyZuenym Wp- .. 

.. trduorm ZpcczIwp aeloUikce fptU-,rocznym spotkaniu.
Rezaetzale Zy nurtzkolą Mozą 
św. w Ueśtikle w Mendeville, 
kenteleZrewcns auzkz Uo. 
Mcrienc Kurnyla i cpśzie z 
WpIoUI Uo. Ucn. AnyrnkZa Bikr- 
natUikger UlOry arzyZył Or 
Nermandii z aerefictnym zy- 
oarłym aikśni i leńtc «Gprz^- 
Zewicnik». )yh muzyUe i 
śaikw wzZegatiły niedziklną 
liturcię.
Wr Mozy św. pU. S00 poOZ zy-

Zuelr oię w oeti w aeZlioUim Ceumelleo ty 
Bp-et ge aPtoUiw eZikdaik a lueO-t-Zd-m 
Zlgeoem i tieolemi.
Ckglualgyw aunUlym niedaielnkce aPar- 
InOgie Zyl wyolaa «GeunUewian». Ko. Uen. 
BikuncyUi rUeael oię śwlklnym kaaelmi- 
oltaym i theukecuafem. WpO ZycP dyukUtZą 
40 - eoeZewy akoaOl aaaueaknlewal wią- 
nenUę aPtoUith lańyOmr aiyśni i aiPOkneU. 
Ne oyknie wlpOni ertyśti, w olupZeth Ure- 
kewoUith, luZeloUithr śtsoUity i w uleń- 
oUith wunOuueth ncauknenlewałi auewOni-

Irum, związcnkce z upOzins 
ziymis i miłrśa Or OZtzyzn-^. 
Wuz-wikźli Op Neumandii eu- 
lknlytzny UawclkU WpIoUI i ze 
lr nalkCą iw oię wiklkie Ozi^- 
Ui.

I «OO ZetOzp dawna thtialem
■ zetgcnizewaa ludew- zy-

Z, 11 oaOl aikśni i leńte - mOwiC Uo. 
BietnctUi - ale atzkz wiele 
tel aylniłym fmaUzZy, UlOtk mniemeC- 
liwialy tealizatZa lckith atenOw. 
Deaikte, UiyO- zeolałkm atrZpoz- 

tzym w GetzUewie w dietkzZi kikletUikZr 
megłem zuealizewać oweZk zemiecy. Zy- 
ojOC ne deZtk Oziele pO 6 tel. nycr zzlpn- 
Uemi oą w więUozPŚti telnit- i ith Oziyyi, 
UlOuzy znaZyuZą tzeo ne auOZ- i atetę ojp- 
lytzns. ZyoaOl wtiąC wzZecaya owOZ uy- 
aktluau, UlOu- w więkoześti okłaya oię z 
aiyśni i leńzOw WptoUi aPłudnieweZ. 
OauOzz titzn-yh UenteulOw w UreZm Z—ti- 
śmy ZmC zaauaozani Op Bz—mn, WalyUanmr 
SzmeZteuii, Amoluii i ne Lilwę. Wuete w zy- 
oapty Zkol Ote mnik Zkdną z fpum auety Ouoz-

DOM OPI^^UŃCZY IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
_ Ośrodek Wychowawczy Zgro

madzenia Sióstr Wynagrodzicielek Naj
świętszego ObiU^z^a w Cz^ęsto^hc^w/ie sk^l^i^- 
da serdeczne „Bóg zapłać” ks. Markowi 
S^ujk^owis^kif^^u, dy^i^e^k^torowi Polskiej O^i^ga- 
nizacji Dobroczynnej w Londynie (38 Gun
ton Road, London E 59 JS, England) za 
przekazany dar 
Stto lat temu Ihr. A^iJamuia Jttareeńska, ]po 
stracie i^l^iachnnet clatecsk^i , ikko p^t^mndt 
jej pamięci wybudowała dom opiekuńczy. 
Za radą o. Piusa Prznździeckingo powie- 
rz^yle eego ]pn^wa(rzenie sk)strom V^^^na- 
grodzicinlkom Najświętszeeg Oblicza. 
]^l^czasko\ge t^i^m był loclaronką idae beed- 
nych ezinci, a w czasie wojny - sierocie- 
emn , ]gc^tem Zas]yledem Y^^ycl^t^wawcz^m

Ote daiewyaąl i thlpazOw. BOCdy daikZe 
Ormm, ety le oeme wilrśa, lp oemr aeświa- 

i stk a^otr;^^l^ujj^c^j^i^-i s^^rca
metmzhOw^. Sipoluy w zięCUiyy teleth pUm- 
a^^cji i j^o óvojn^^ , jur;^^r^{i^^k' s^o^oją 
Ote daietir CyZueC- p Cywgeśa OIc githr ety 
luri^^iie wts;^-isU^mr mi c^^jcR) ro-

1^(^ó^lr , i s^o 1^;sis^^j.
W 19^9^2 r. .^^1c^^d ot^:^-^ra^t a^^trt^i^a i min-: 
y)c^m stu c^-ck^{^c^i^óv mi . s'\^. 4)^^rlis^^wia 
aCtolUi^i. y^;iiś Ośrt^tJ^k cHa
S^5 w^ł^(^-^c^w^^r^1^i^w oi wi^^U^u r^d 8 s^o 18 
Ojye^^c J^w. •^l^^lt^^losz(^vyoj
al^^Cun^^J^óZki s^o f^:^-^ó^u i^S^ii^^Iit i^^m ZcPa- 
j^cis^^wl^^fismva i^a I^^sa^J^I^e SlKl^^lcie. 
I^(t-^^1^^r^y sę; z wi^^P^ó^a tn^c^I^ciyciami, 
a)r;^^(ie w^s^i^j^sUsmt ^^ocj^g^l^mi . Wtr^jjni^-

23 lutego 2003

aaoleuoUieZ. Cneoy oię nmiknicZs, Uealeni 
apwinni nnaZdewaa newe supOUi i weled- 
yetikucnic, nwleontne Op mlednikCyr umika 
oknaiać Zą w Keśtiele. ZyoaOl Zyol leUim 
znynniUiym inlycuet-Znyw i śuedUikm 
OmonaeolytoUim. Z Zkce ouUtkoOm tiyozą oię

nik lytUp aaucflanik z GeuzUewc, clk i wCe- 
Ozy lekalne. Częolp zazdueozyzą cr nem 
inni. nyol lp OrwOO ne lp, ZeU wielk mpCne 
zdzialać w aetefii, ZeCkli Zyol oię eUlywnym 
i thęln-m Op auez-»
Zdaniem zzlpnUOw zeoaPlUr Uo. Uen. Bikt- 
netUi, mimr owpith O0 tel, luyoUe kneucią, 
me wtiąC newe apmyol- i alany ne arzy- 
ozlpśa.
afkUly ZycP auety Z-C- wiyetznk i ne oty- 
niy w Ceumklleo ty Bryet, i ze lp, Welenic z 
Neumandii Zyol mu wyziętznc - «BOc ze- 
alea» UoięCy UaneniUu, tzkUamy UeleZne- 
cp oaPlUenie z «GbuzUemicnawi».

Franciszek L. Ćwik

nikm woz-olUith mikozUcńtOw Zkol urzZn- 
dewaa neon Opw leU, Zy zaakwnia wozyol- 
Uim neumalnk weuunUi Op C-zie, auez- i 
neuUi puez auz-celewymaa Oziyyi Or oe- 
medzielnkce C-yie, dlalkge lyC cpustP 
aupoim- r moaautie w meylilwier e laUCk 
w mieuę mpCtiwpizi p apmpy finenorws. 
Ze UeCO- cyol oyuze wythewanUewik i Sip- 
oluy edmdzięyzą oię medlirws m olOa Jc- 
onecOuoUikZ Weni.

Z WDZiĘc:zi^ią UAMii^^iią w modlitwie 
siostra Dyr. S. Łucja Niewińska 

Siostry i Wychowankowie

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia 
Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza 
42-200 Częstochowa, ul. bpa T. Kubiny 2/4;
tel [00 48] (0)34 324 70 08; Bank PKO SA II Ol 
Częstochowa: 10701151-1847-2221-8109 („Fun
dusz budowy”)

Strona internetowa PMK: www.mission-catholique-polonaise.net 19
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GŁOS KATOLICKI Nr 8

24.02- 02.03.200^3
PONIEDZIAŁEK 24.02.2003 

6” Kawa czy herbata 8” Wiadomości S” Po
goda 81 Woronicza 1 ”! 8” Klan - serial S®” Zjedz 
to sam 9’5 Zabawy językiem polskim 9” Przy
gody Skippy 10” Sztuka przekonywania 10” 
Laboratorium 10” Dzieje jednego wynalazku 
104’Lowcy tajemnic lO®’W rytmie wiedeńskie
go walca 11” Wiedźmin - serial 12”Wiadomo- 
ści 121 Polska poza Polską 13” Jajko nr 
3428741 - film anim. 13” Komediantka - serial 
14’5 Rewizja nadzwyczajna 14’5 Kochaj mnie - 
serial 15’’ Wiadomości 15” Zimowy Show Ka
baretowy 16’0 Klan - serial 1625 Z kapitańskie
go salonu 164’ Ojczyzna-polszczyzna 17’’ Te
leexpress 172’ Sportowy Express 17’’ Gość 
Jedynki 174’ Dzieło arcydzieło 175’ Zabawy ję
zykiem polskim 18” Przygody Skippy 184’ Te
lewizyjne Wiadomości Literackie 19’5 Teatr 
Wrona - reportaż 19” Dobranocka 19’’ Wia
domości 1959 Sport 20’5 Pogoda 20” Klan - 
serial 20’5 Sportowy tydzień 21’5 Komediantka
- serial 2155 Rewizja nadzwyczajna 2225 Spra
wa dla reportera 23” Panorama 2’2’ Sport 2’2’ 
Pogoda 2325 Kochaj mnie - serial 2’45 Tatry - 
wielka miłość 02’ Monitor 0’5 Kurs dnia 04’ Pa
miętaj o mnie... 1” Kasztaniaki 1” Wiadomo
ści 157 Sport 2’2 Pogoda 2” Klan - serial 2’5 
Sportowy tydzień 3’5 Komediantka - serial 355 
Rewizja nadzwyczajna 42’ Ojczyzna-polszczy
zna 435 Kochaj mnie - serial 5’’ Sprawa dla re
portera 53’ Monitor 545 Kurs dnia

WTOREK 2502.2^03
545 Parada - film 6’’ Kawa czy herbata 8’’ Wia
domości 8” Pogoda 8” Woronicza 17 83’ Klan
- serial 855 Kolorowe nutki 9’5 Budzik 9’’ 
Gwiezdny pirat - serial 10’’ Kolorowy świat Fe
licji Cur^łowej - reportaż 10” Zamki i Pałace 
Śląska - reportaż 10’’ Parki krajobrazowe Gór 
Świętokrzyskich i Ponidzia - reportaż 11’’ Ze 
sztuką na ty 112’ Strauss pod batutą A. Wita 
12” Wiadomości 12” Sportowy tydzień 1245 
Folkogranie - Krywań 13’’ Ikona karpacka 13” 
Plebania - serial 1’4’ Zielona karta - serial 14’5 
Święta wojna - serial 14’’ Pamiętaj o mnie... 
15’’ Wiadomości 15” Herbatka u Tadka 16’’ 
Klan - serial 1625 Co Pani na to? 17’’ Tele
express 172’ Sportowy Express 17’’ Gość Je
dynki 174’ Zgadnij odpowiedz 1745 Budzik 18” 
Gwiezdny pirat 1840 Obserwator wojskowy 19’ 
Wieści polonijne 19” Dobranocka 193’ Wiado
mości 1959 Sport 20’5 Pogoda 20” Klan - serial 
20’5 Miasto na piasku 21’5 Plebania - serial 21’’ 
Zielona karta - serial 215’ Ze sztuką na ty 22” 
Strauss pod batutą A. Wita 23’’ Panorama 2’2’ 
Sport 232’ Pogoda 23’’ Forum 02’ Monitor O4’ 
997-magazyn 1 ” Zaczarowany ołówek 1 ” Wia
domości 1” Spor^ 2’2 Pogoda 2” Klan - serial 
2’5 Wieści polonijne 3’’ Plebania - serial 3’’ 
Miasto na piasku ’55 Polskie miasta i miastecz
ka 4’5 Zielona karta - serial 4’’ Wideoteka 5’’ 
997-magazyn 53’ Monitor

ŚRODA 26^02.200^3
6’’ Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 83’ Klan - serial 85’ Pa
pierowy teatrzyk 9’5 Zaczarowany pociąg 9’’

* PRZEPROWADZKI *
- DO POLSKI;
- NA TERENIE PARYŻA I OKOLIC;
- W CAŁEJ FRANCJI I EUROPIE.

TEL. 06 15 09 43 86.

Miki Mol i straszne 
Płaszczydło 955 Spotka
nie z literaturą 1’25 
Kształty muzyki 1’45 
Parnas Literacki 1’55 
Forum 114’ 0jczyzna- 
polszczyzna 12’’ Wia
domości 12” Poltoniir^^
Magazyn Gospodarczy 1245 Wieści polonijne 
13’’ Baryton - film fab. 1435 Wołyńska harfa - 
reportaż 15’’ Wiadomości 15” Wieczór z Ja
gielskim 1545 Polskie miasta i miasteczka 16’’ 
Klan - serial 1625 Rewizja nadzwyczajna 17’’ 
Teleexpress 172’ Sportowy Express 173’ Gość 
Jedynki 174’ Zgadnij odpowiedz 17’5 Zaczaro
wany pociąg 18” Miki Mol i straszne Płaszczy- 
dło 1’35 Magazyn olimpijski 19’5 Eurobarometr 
19” Dobranocka 1’3’ Wiadomości 1’5’ Sport 
20’5 Pogoda 2’” Klan - serial 2’35 Polska kar
ta 21’5 Baryton - film fab. 2235 Wołyńska harfa 
23” Panorama 232’ Sport 2323 Pogoda 233’ Kto
kolwiek widział 0’’ Kanada pachnąca żywicą - 
reportaż 02’ Monitor 035 Kurs dnia 0’’ Magazyn 
olimpijski 1” Dziewczynka z orzeszka 1’’Wia- 
domości 157 Sport 2’2 Pogoda 2” Klan - serial 
235 Polska karta 3’5 Baryton - film fab. 435 Wo
łyńska harfa 5’’ Koncert życzeń 53’ Monitor 5’5 
Kurs dnia 55’ Posag-film

CZWARTEK 27.02.2003
6’’ Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 ’3’ Złotopolscy - serial 
’55 Kuchnia wróżki 9” Krzyżówka 13-latków 935 
Indaba 1’’’ Sekrety zdrowia 1’” Kwadrans na 
kawę 1’35 Słowianie 11’5 Ktokolwiek widział 1135 
Kanada pachnąca żywicą - reportaż 12’’ Wia
domości 12” Polska karta 12’5 Magazyn olim
pijski 13” Teatr TV - A piekło, Isabelle? 14” 
Siódma pieczęć G. Ciechowskiego 15’’ Wia
domości 15” Lista przebojów 1535 Podróże 
kulinarne 16’’ Złotopolscy - serial 1625 Raj - 
magazyn katolicki 17’’ Teleexpress 172’ Spor
towy Express 173’ Gość Jedynki 17’’ Dzieło 
arcydzieło 175’ Krzyżówka 13-latków 18” In
daba - serial 1’4’ Skarbiec - magazyn 19” Do
branocka 193’ Wiadomości 1’57 Sport 20’2 Po
goda 20” Złotopolscy - serial 2’35 Dalecy - Bli
scy 21’5 Berliński express 21” Teatr TV - A pie
kło, Isabelle 22” A. Chodakowska na jazzowo 
23’’ Panorama 232’ Sport 2323 Pogoda 233’ 
Tygodnik polityczny ’2’ Monitor 035 Kurs dnia 
04’ Skarbiec - magazyn 1” Porwanie B. Gąbki 
13’ Wiadomości 157 Sport 2’2 Pogoda 2” Złoto
polscy - serial 235 Dalecy - Bliscy 3’5 Berliński 
express 32’ Teatr TV - A piekło, Isabelle? 43’ 
Koncert pieśni żydowskich 53’ Monitor

PIĄTEK 28.02.2003
6’’ Kawa czy herbata 8’’ Wiadomości 8” Po
goda 8” Woronicza 17 83’ Złotopolscy - serial 
9’’ Słowa, słówka i półsłówka ’3’ Pan De Lis 
1’’’ Dzieje kultury polskiej 1’55 Tygodnik poli
tyczny Jedynki 11’’ Hity satelity 12™ Wiadomo
ści 12” Dalecy - Bliscy 12’5 Berliński express 
13” Kuchnia Polska - serial 14” Szansa na suk
ces 15’’ Wiadomości 15” 
Gorączka 154’Trochę kul-' 
tury - magazyn 16’’ Złoto- 
pol^c^y-s^erial 164’Hity sa
telity 17” Teleexpress 172’ 
Gość Jedynki TZ’’ Pan De 
Lis 18’5 Szansa na sukces 
19’’ Wieści polonijne 19”

Dobranocka 19” Złotopolscy - serial 20” Wia
domości 2028 Sport 20’4 Pogoda 204 Mówi się... 
21” Hity satelity 21” Kuchnia Polska - serial 
23” Panorama 23” Sport 232’ Pogoda 23” Po
rozmawiajmy 038 Monitor O^® Kurs dnia O” Go
rączka 1” Miś Uszatek I’” Wiadomości 
Sport 2°2 Pogoda 2” Złotopolscy - serial 2” 
Wieści polonijne 2” Hity satelity 305 Mówi się... 
325 Kuchnia Polska - serial 42® Szansa na suk
ces 5” Monitor 545 Kurs dnia

SOBOTA 01.03.2^03
6” Na dobre i na złe - serial 7’’ Echa tygodnia 
74’ Wieści polonijne 8’’ Wiadomości 8” Pogo
da 8” Zaproszenie 84’ Ziarno - program kato
licki 9’5 5-10-15 93’ Szarcio i Teodorsz - serial 
1’” Mówi się... 1’2’ Ludzie listy piszą 1’45 Pod
róże kulinarne 11” Książki z górnej półki 112’ 
Klan (3) - serial 1225 Wideoteka Dorosłego Czło
wieka 13” Wiadomości 13” Dom - serial 144’ 
Tam gdzie jesteśmy 15” Święta wojna - serial 
153’ Śniadanie na podwieczorek 17’’ Tele
express 172’ Takie kino 1725 Na dobre i na złe - 
serial 182’ Czterdziestolatek - 20 lat później - 
serial 19” Dobranocka 193’ Wiadomości 194’ 
Sport 1955 Pogoda 20’5 Dom - serial 212’ Takie 
kino 2135 Dziecko szczęścia - komedia 23” Takie 
kino 2335 Panorama 2355 Sport 235’ Pogoda O” 
Na dobre i na złe - serial 055 Takie kino 1” Di- 
nusie 13’ Wiadomości 14’ Spor^ 154 Pogoda 2” 
Kameleon - serial 3’’ Dom - serial 42’ Czter
dziestolatek - 20 lat później - serial 52’ Święta 
wojna - serial 54’ Takie kino 6’’ Nic śmieszne
go - komedia

NIEDZIELA 02.03.200^3
8” M jak miłość - serial 9’5 Słowo na niedzielę 
9” Uczmy się polskiego 945 Simba, król zwie
rząt - serial 10’5 Książki z górnej półki 1’2’ 
Przedszkolandia - serial 1’45 Kurier z Warsza
wy 11’5 Złotopolscy (2) - serial 12’’ Anioł Pań
ski 12” Niedzielne muzykowanie 13’’ Trans
misja Mszy Świętej 14’5 Wiedźmin - serial 15’5 
Piosenki A. Jareckiego 1555 Polska poza Pol
ską - film dok. 17’’ Teleexpress 172’ Sportowy 
Express 1725 Dziennik tv J. Fedorowicza 174° 
M jak miłość - serial 1’25 Kochamy polskie se
riale - teleturniej 185’ Zaproszenie 19” Dobra
nocka 19’’ Wiadomości 194’ Sport 1957 PogQ. 
da 20’5 Wieczór z Jagielskim 2’4’ Kameleon - 
serial 214’ Benefis B. Ładysza 22’5 Antidotum- 
K. Kowalska 23’5 Panorama 23’5 Sport 2’5’ 
Pogoda 0” M jak miłość - serial 1’’ Simba, król 
zwierząt 13’ Wiadomości 14’ Spor^ 154 Pogoda 
2’’ Wieczór z Jagielskim 24’ Polska poza Pol
ską 34’ Zaproszenie 4’’ Wiedźmin - serial 45’ 
Książki z górnej półki 5’’ Tam gdzie jesteśmy 
5’’ Kurier z Warszawy 54’ Książki z górnej półki
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Przypominamy Państwu częstotliwości i godziny
* * nadawania Radia Maryja na falach krótkich: od

- poniedziałku do soboty od 7““ do 9’1, w niedzielę od
8“ do 10“’’ w paśmie 19 m na częstotliwc^sści 15450 
kHz; codziennie od 17““ do 213“ w paśmie 25 m na

śmie 4lm na częstotliwości 7380 kHz.

od 17 do 21 w puśmiV 25 km nu
’ częstotliwości 12010 kHz, u od 21’“ do 24™’ w pa-
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Nr 8 GŁOS KATOLICKI

XX LAT POLKI SERVICE

TEL: 01 40 20 00 80/ /
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Z PARYŻ.A, VALENCIENNES, REIMS, METZ, FREYMING 
AUTOKAREM DO 26 MIAST W POLSCE

Białystok, 
Bolesławiec, 
Bydgoszcz, 
Częstochowa, 
Gdańsk,
Gliwice,

Jędrzejów^, 
Katowice, 
Kielce, 
Kraków, 
Legnica, 
Opatów,

Opole,
Poznań,
Rzeszów, 
Sandomierz, 
Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg,

Tarnów,
Toruń, 
Warszawa, 
Wrocław.

SAMOLOTY D^) Polski i do innych krajów świata

TRANSPORT TOWARÓW, PRZEPROWADZKI, 
PRZESYŁKA PACZEK,

WYNAJEM AUTOKARÓW NA IMPREZY TURYSTYCZNE

252, rue de Rivoli; 2, rue de Mondovi 75001 PARIS
M°: CONCORDE

Otwarte 7 dni w tygodniu

ECOLE „NAZARETH"
COURS prive d’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

i2 LAT DOŚWIADCZENIA W PaRYŻU; KADRA FRANCUi^^iO-POLSKICH PROFE^RÓW 
Zajęcia poranne - 20, rue Legendre - Paris XVII;

Kursy intensywne i sobotnie - 20, rue Marsoulan - Paris XII;
Zajęcia wieczorne trzy razy w tygodniu - 68, rue d’Assas - Paris VI.

Zapewniamy solidne nauczanie języka mówionego i pisanego. 
Przygotowujemy do egzaminu państwowego DELF i DALE. 
Udzielamy pomocy administracyjnej i społecznej studentom.

Ubezpieczamy we francuskiej SECURITE SOCIALE.
NOWE GRUPY OD iO MARCA 2003.

ZAPISY: Oi 43 05 83 15; Oi 43 03 38 33; 06 62 69 13 83.

Coi^isrnic
PARIS - LYON - VARSOVIE - KIEV

COPERNIC * COPERNIC
6, rue des Immeubles Industriels 165, Bkl Vuiier Merle
75011 Paris (M° Nation) l^j^on
tel. 01 40 09 03 43 U:1 . (M 12 f0i (M 5^6

LICENCJONOWANE LINIE
I. Nowa linia z komfortem pierwszej ki.a.sv****

Angers - Tours - Orleans - PARIS - Poznań - BYdcoszcz - 
Toruń - Wlocł^a^wek - Warsza^wa - Weoci^^w 

wyjazd z Francji: w każdą niedzielę; powrót z Polski: w każdy piątek 
ABONAMENT (stYczEŃ-GeudziEŃ 2002);

4 voyages AIłer/Retour - 5^^^ voyage: - 50%

IL LINIA : PARIS - Odessa - Paris 
i PARIS - Kiev - Donieck - Paris 

codzienne wyjazdy oprócz poniedziałków - komfortowe autokary 
z pilotem

PARIS - przez Lens, Billy-Montigny, Lille, 
LYON - Le Creusot, Mulhouse, Strasbourg, Besançon 

Poznań, Lodź, Warszawa, Zielona Góra, Wrocław^, 
Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, 
Konin, Koszalin, Piotrków Tryb., Radom, Puławy, Lublin, 
Zamość, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk.

Sprzedaż: GRANDES MAROUES - TV, HIFI i art. gosp. domowego 
-5, -10, -15, -20% w porównaniu z cenami w sklepach

PACZKI DO POLSKI - (zbiórka na terenie całej Francji) 
Odbiory paczek z domu klienta w Paryżu i okolicach. Tel. 0l 40 09 03 43 

Wyjazdy w poniedziałki - dostawa do rąk własnych adresata.

FRANCJA:

POLSKA:

BIURO PORAD I TŁUMACZEŃ
W. A. KOCZOROWSKI

Ekspert sądowy - tłumacz przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Wersalu 
90, rue Anatole France, 92290 Chatenay-Malabry

lub
4, villa Juge, 75015 Paris (M° Dupleix) 

tel./fax 01 46 60 45 51 lub 06 07 71 52 90; (e-mail: wakocz@aol.com). 
Formalności prawno-admiinistracyjne, notarialne, asystowanie w sądach i 

urzędach, redagowanie aktów, podań, pism, tłumaczenia urzędowe.

PSYCHOLOG-TERAP^ł^U^TA; TEL. Ol 45 88 58 60 
udziela pomocy w przypadku: 

PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH;
DEPRESJI; CIĘŻKICH CHORÓB; ŻAŁOBY.

PODRÓŻE DO POLSKI:

i
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* EXPRESS-BUS - WYJAZDY I PRZESYŁKI EKSPRESOWE Z FrANCJI, 
Belgii, Luksemburga do Polski centralnej i południowej.

Tel. 06 80 18 94 31; 01 48 02 41 25.
* IZABELL - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW

DO Polski południowej. Tel. 01 41 71 12 79; 06 20 87 70 77.
* LUXSUS - PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW DO PoLSKI - OLSZYNA,

Wroclaw, Katowice, Kraków, Rzeszów.
Tel. 01 48 22 45 26; 06 62 75 50 06; (00 48 12) 284 12 50.

* OMEGA - REGULARNE PRZEJAZDY DO POLSKi; PRZEWÓZ PACZEK.
Tel. 01 43 71 48 52; 06 63 29 28 11; 06 22 27 23 51.
* EUROKAR - AUTOKAREM CODZIENNIE DO Polski -

TEL. 06 88 43 40 97 oraz 01 47 39 58 09.
*TRANSPORT „JOSEPH” - licencjonowana firma 

PRZEWOZÓW OSOBOWYCH DO POLSKI.
Tel. 01 46 51 27 53; fax 01 43 39 31 66;

KOM. 06 84 34 22 26; tel. w Polsce 00 48 (0)693 527 868.
*KORONA - PRZEWÓZ OSÓB i towarów -

T. 01 57 42 91 56; 06 17 15 18 00.

PORADY PRAWNE - TŁUMACZENIA:
* Stanisław Bocianowski, dr prawa międzynarodowego, ekspert 

sądowy - tłumacz przysięgły - 
105 bis, bd de Grenelle, 75015 PARIS, 

tel./fax 01 43 06 0o 70 lub tel. komórkowy 06 17 98 60 20. 
Sprawy prawne w Polsce: małżeńskie, renty, 

odszkodowania, spadki itp.

SPECIALISTĄ - GINEKOLOG - POŁOŻNIK
J. Tomikowski (mówiący po polsku)

1, rue Duvergier, 75019 Paris, M° Crimée 
tel. 01 40 34 13 18 lub 06 80 01 94 06.

* MUZYKA:
- MUZYKA NA WSZYSTKIE OKAZJE. Przystępne ceny.

T. Ol 47 26 lO 1(8.

* FRANCUSKI - POLSKI
- NAUCZANIE - KOREPETYCJE - TŁUMACZENIA.

TEL. O! 42 2S 99 83; 06 IS 94 03 71.

* USŁUGI FRYZJERSKIE
- usługi fryzjerskie - Teł. 06 62 U 30 44 (Anna).

NUMER ZŁOŻONY DO DRUKU
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GŁOS KATOLICKI Nr 8

>i W DRODZE KUJ^EI^NOŚCI

26 stycznia, korzystając z gościnności Polskiej Misji Kato
lickiej we Francji, w Domu Kombatanta w Paryżu (20, rue 
Leger^t^i^e^) by)iby^;i mvi at^It^ir^i WalWgo egebZtr^ia, jiowso^bsgo 

przed kilkoma wiesiącgmi (17 lipiec 2002) Stowarzyszenia 
„Kongres Polonii - Paryż 2003”. Zadaniem powołanego organi
zmu jest przygotowanie Kongresu Polonii Francuskiej, tym ra
zem w Paryżu (Statut Stow., art. 2). Ma on być więc pewnego 
rodzaju ukoronowaniem dwóch dotychczasowych spotkań - zjaz
du w Rochefort z 2001 r. i kongresu w Lens z 2002 r., a jego 
celew będzie powołanie forum pazydstgwiciylskiego - Krajowej 
Rady Polonii Francuskiej. TeI•win tego wydarzenia był plano
wany już na wrzesień br., jednak przyczyny organizacyjne spo
wodowały konieczność jego przesunięcia na wiosnę roku 2004, 
kiedy - notabene - we Francji będzie trwał „Rok Polski”.
Podczas obecnego zebrania zapoznaliśmy się z celami, organi
zacją i aktualną działalnością Stowarzyszenia, a także byliśmy 
świadkami poszerzenia (w drodze wyborów) jego Rady Admi
nistracyjnej o cztery osoby.
Zreasumujmy zatem - cy|ym Stowarzyszenia jest zorganizowa
nie Kongresu Polonii Francuskiej w Paryżu, który odbędzie się 
w przyszłym roku, natomiast we wrześCiu br. poprzedzi go jed
nodniowe spotkanie przygotowawcze. Jego celem będzie przed
stawienie i ewyntualne zatwierdzyniy ostatecznej wersji statutu 
przyszłej Krajowej Rady Polonii Francuskiej.

Przygotowaniami do obu planowanych spotkań polonijnych śro
dowisk kierują (pozujący do „rodzinnej” fotografii w naszej 
dzisiejszej „Fotoramie”, poświęconej omawianemu spotkaniu w 
Domu SPK - Red.)', prezes powołanego Stowarzyszenia „Kon
gres Polonii - Paryż 2003” Emmanuel Noirot-Borowski (prezes 
Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Histo
rycznymi we Francji i delegat „Coordination Paris-Ile de Fran
ce”) oraz wiceprezesi: Jean-Louis d’Arc’a (prezes Stow. Fran
ce-Pologne), Janusz Ptak (wiceprezes Stow. Inżynierów i Tech
ników Polskich we Francji) i Ewa Teslar (prezes Stow. Lekarzy 
Polskiego Pochodzenia we Francji), a także pozostali członko
wie Rady Administracyjnej: sekretarz generalny Barbara Płasz- 
czyńska (Stow. „Concorde”), sekretarz pomocniczy Marian Szny- 
ter (Stow. Obrony Biblioteki Polskiej w Paryżu), skarbnik Kry
styna Collin (Komitet Bliźniaczych Miast: Saint Germain en- 
Laye - Konstancin), Beata Deryng (Tow. Historyczno-Literac
kie), Claudine Kieda (Stow. Loire-Vistule w Orleanie, Stow. 
„Concorde”), Piotr Moszyński (Stow. Polaków w Saint-Quentin 
en Yvelines), Monika Obrębska (Stow. Inżynierów i Techników 
Polskich we Francji), Jan Pankiewicz (Stow. Polsko-Francuskiej 
Wymiany w Havre), Krystyna Sadowska (dyrektorka Szkoły 
„Nazaret”), ks. Tadeusz Śmiech (wice rektor Polskiej Misji Ka
tolickiej we Francji), Richard Zienkiewicz.

O o ich troski o przyszły wizerunek Polonii i ich pracy do
łączmy również nasze pragnienia, aby tak bogata różno
rodnością F^olonia francuska mogła o^gi^i adać 'dreszcie swioje 

własne, mocne forum przodstawicielskio. Niech jego powstanie 
będzie wyrazem świadomości wspólnoty, która odrzucając po
działy nie znmnzujo wcale różnorodności, wyknzuje natomiast, 
że to co różni, nie musi dzielić.

Grażyna Jędrzejowska

I

Stella Maris

r--

POLSKI OŚRODEK WAKACTINT 
„GWIAZDA MORZA""

- 376, rue Baillarquet 62780 STELLA PLAGE, France; 
tel. (00 33) [0]3 21 94 73 65; fax (00 33) [0]3 21 94 63 55 -

Położony w nadmorskiej miejscowości, 
niedaleko Le Touquet, słynnej paryskiej plaży 

nad kanałem La Manche naprzeciw Anglii. 
Przyjmujemy wczasowiczów, grupy, wycieczki... 

Miła obsługa, niskie ceny!
Zainteresowanym udzielamy szczegółowych informacji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY/

INSTITUT PRIVE FRAN^l^-EUROPE CONNEXION
établissement privé d 'enseignement supérieur 
enregistré au Rectorat de T.^icademie de Paris

KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Rok szkolny 2002/2003; II semestr: styczeń - czerwiec 2003 r.

□ KURSY INTENSYWNE - 20 godzin tygodniowo;
Status studenta - ubezpieczenie

□ KURSY PÓŁINTENSYWNE - 10 godzin tygodniowo
□ KURSY „JEUNE FILLE AU PAIR” - 10 godzin tygodniowo
□ INTENSYWNY KURS W SOBOTĘ - 6 godzin tygodniowo
□ KURSY ZWYKŁE - 2 lub 3 razy w tygodniu (4 lub 6 godz. tyg.)
□ PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELF i DALF
□ JĘZYK FRANCUSKI SPECJALl^ST^YC^Z^N^Y:

- turystyka, hotelarstwo i restauracja; - handel
- Metoda interaktywna z użyciem wideo, audio, CD-Rom
- Cena: od 78 euro za miesiąc
ZAPISY PRZEZ CAŁY ROK

5, rue Sthrau - 75013 Paris
Sekretariat otwarty codziennie od poniedziałku do piątku 

od godz. 10 do 13 i od 15 do godz. 19.
Tel./Fax: 01 44 24 05 66; Site: http://ifec.free.fr; e-mail: ifec@free.fr

Wydawca :
Polska Misja Katolicka we Francji (tel. 01 55 35 32 32) 

Adres Redakcji: 263 bis, rue Saint-Honoré' - 75001 Paris. 
Tel. 01 55 35 32 28 lub 01 55 35 32 31; fax 01 55 35 32 29. 

1/ ATAI 1^1/I http://perso.club-internet.fr/vkat; e-mail: vkat@club-internet.fr
KA TOLICKI Konto: CCP 12 777 08 U Paris.
Dwrektor publikacji', ks. Rektor Stanistaw Jeż. Redaktor: F^r^co;l C^si^^ś^c^!^ld.
Zespól: Os. Tndeuss Domżał, s. Angela J. Piętak Sł. NSJ.
Opracowanie graficzne: Stanisław Wójcikowski.

ReCa0cjn nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszon.

Druk: Indica - 27, rue des Gros-Gres - 92700 Colombes; tel. 01 47 82 32 32. 
Wa^iunki prenumeraty:

Abonament roczny: 53, 40 euros; abonament półroczny: 28, 30 euros. 
Konto „Głosu Katolickiego” we Francji: CCP 12 777 08 U Paris.
Prenumerata w Belgii: ks. Bronisław Dejneka - rue Jourdan 80, 1)60 BtuxoIIos - 

CCP 000-1637856-11
Prenumerata w Niemczech: „Głos Katolicki”, Commerzbank Hannover:

BLZ 250 400 66 - konto nr 791177900
COMMISSION PARITAIRE Nr 60593

[ KUPON PRENUMERATY
| (ABONNEMENT)
I □ PIERWSZA PRENUMERATA/ABONNEMENT/
I Glos Katolicki - Voix Catholique
I 263 bis, rue Saint-Honore - 75001 PARIS
j dl Odnowienie abonamentu (renouvellement)

I
I
I
I
I
I
I
L

□ Rok (53,-^i0€) □ Czekiem
□ Pól roku (28,30€) □ CCP 12777 08 U Paris
□ Przyjaciele G.K. (65,60 €) □ Gotówką

Nazwisko:
Imię:.........
Adres:......

Teł,
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KOLEJNE PRZYMIARKI” ... W DRODZE KU JEDNOŚCI POLONII FRANCUSKIEJ 
CZYLI SPOTKANIE W DOMU KOMBATANTA W PARYŻU

55
■ ■ ■

W dzisiejszej “Fotoramie” przedstawiamy Państwu 
migawki z obrad Stowarzyszenia “Kongres

Polonii - Paryż 2003”, o którym pisaliśmy w 
Chcrzżdnim numerze GK (str. 10 - po francusku: 

i piszemy hbh0, str. 22). Autorem zdjęcia nr 1 (Rac^e 
Administracyjna) jest J. Ptak, a wszystkich pozostałych - 
Grażyna Jędrzejowska. Na fot. 7 - oCoO J. Ptaka, konsol 
Jarosław Horak z Konsulatu RP w Paryżu. Fot. 2 - wybory, 
głosowała C. Kieda - po lewej. Po niżej (fot. 4, 5, 6; 
“portrety Pań” - B. Płaszczyńska, E. Teslar, K. Sadowska. 
Na zdjęciu nr. 3, pośrodku prezes E. Nhirht-khrhwsOj.
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“Śladami J. U. Niemcewicza 
- w rocznicę urodzin - 

proszę czytać wewnątrz numeru.

Dzwonić taniej do POLSKI i po całym SWIEGIE-
(CZAS KOMUNIKACJI NA KARCIE ZA 15€)

BSSQ9^I|. I | J
BnS22A5jji ii|

90 113

4^^1588
434 555
400 500

* Dodatkowa opłata z telefonu stacjonarnego. Warunki określone przez A.R.T. 
Niewskazany z telefonu komórkowego. Nie funkujonuje w kabinie.

Une Tei^l^nologie d'avance

(Wh POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW KART W CAŁEJ FRANCJI
(Jl 4^5 !^3 9^4 4^8 ii^(^(luim@ii^a^dium.fr w^v^v..ia^ciium-.fr

Obsługa polskich Kliei^tł^w: 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00 (informacje, rachunki, ceny) lub u dystrybutora kart

mailto:iradium@iradium.fr
http://www.iradium.fr

